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1. Brief van het bevoegd gezag d.d. 20 december 1999 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
2. Kennisgeving in Staatscourant nr. 243 d.d. 16 december 1999
3. Rojectgegevens
4. Lijst van inspraakreacties en adviezen

In het kader van de Tracéwetprocedure ten behoeve van de Betuweroute is
gekozen voor ophcífing van de aansluiting op rijksweg 15 bij Meteren en de
aanleg van een voiledige aansluiting ter plaatse van de huidige kruising van
de Blankertseweg met rijksweg 15. Ten behocve van de nieuwe aansluiting
heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldermalsen het voornemen om de Randweg door te trekken. Omdat er sprake is
van een autoweg moet er een miiíeueffectrapport (MER worden opgesteld. De
vaststelling
milieu&ectrap$rtage (m.e.r.) is gekoppeld-& de procedure
van het bestemmingsplan. Het gemeentebestuur van Geldermaken treedt op
als het bevoegd gezag.
Bij brief van 20 december 1999 is de Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen wer het milieueffectrapport. De m.e.r.-procedure p g van start met de kennisgeving van de

startnotitie in de Staatscourant

.

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.2.
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder
in dit advies 'de Commissie' genoemd. Het doel van het advies is om aan te
geven wclke informatie het MER moet bevatten om het mogciíjk te maken het
milieubelang volwaardig in de besluitvoxming mee te wegen.
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezenS.
die d j van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies vwllfjst de Commissie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel:
a
informatie bevat die in het MER opgenomen moet worden of die nader ondenocht moet worden, zoals informatie over specifieke lokale miiíeu-omstandigheden;
belangrijke vragen en discussiepunten naar voren brengt;
e belangrijke onjuistheden bevat die ter voorkoming van misverstanden
weerlegd dienen te worden.

' We bijlage 2.
t

De mnemteliing hiervan is gegeven in bijlage 3.

r Bijlage 4 geeft hiuvan een lijst.

HOOFDPUNTEN
VAN HET ADMES
Met de realisatie van de Betuweifjn wordt de aansluiting 'Meteren' op de A15
opgeheven en zal de aansluiting Wadenoijen' vanuit Geldermaisen uitsluitend
bereikbaar zijn via de llelerweg. Er wordt daarom door Füjkswaterstaat een
nieuwe aansluiting op de rijksweg ter hoogte van de BlankutSeweg gereaiiseerd. Hiervoor zal een nieuw tracé worden aangelegd. De belangrijkste onderdelen van het milieueffectrapport (MEI4 voor de aanleg van de randweg
zijn volgens de Commissie:
De pmbleexnstelltne:
Zonder maatregelen Iddt de nieuwe ontsluiting van Geldumaisen op de A15
tot intensivering van het gemotoriseerde verkeer over de daarvoor niet geschikte Blankertseweg. in het MER moeten die problemen die hierdoor (zouden) ontstaan worden beschreven in termen van bereikbaarheid en leefbaarheid. Tevens moet het MER nader predsmn wanneer het besluit over de
nieuwe aansluiting genomen is, wat de inhoud en status van dit besluit Is en
of het besluit onlosmakelijk verbonden is met het wel of niet doorgaan van de
Betuweroute. Naast deze primaire problematiek kent Geldermalsen ook nog
secundaire problemen, die een telatie hebben met het hoofdprobleem. Deze
secundaire problemen zijn de aantasting van de leefbaarheid in de binnenstad door gemotoriseerd verkeer en de slechte ontsluiting van het bestaande
en geplande bedrifventemin.

De rnotkdng van de uit te werken alteriutieven:
De Commissie betwijfelt dat het omleggingsaltematicf een retel alternatief is.
Het voordeel van dit alternatief, te weten de aansluiting op de al bestaande
spoorwegovergang, is margínaal. Een groot nadeel van dit alternatief is dat
het nieuwe tracé niet direct aansluit op het gcnabeede gedeelte van de
Randweg en dat het alternatief Iddt tot ongewenst verkeer op de Blankertseweg. De Commissie vraagt in het MER de waarde van dit alternatief aan te tonen of het anders achtCrwege te laten. De keuze van eventueel uit te werken
altematieven (tracés of tractbundels. een omleggingsalternatief, een voorkeursalternatief dat afwijkt van het meest milleuvrlendelijk altematiefl moet
in het MER worden gemotiveerd.
We:

Een deel van de ratio van het voorkeursalternatief is gelegen in de voorziene
toekomstige ontwikkeling van Geldermalsui u>als is vastgelegd in de Stmctuurvisie Geldermalsen 2000 - 2015. De Commissie beveelt aan om de relevante onderdelen van deze visie op te nemen in het MER of in een bijlage
hiervan. Toegelicht moet worden welke rol de aan te leggen weg in deze visie
speelt.

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING
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Probleemstelling
Met de reaiisatie van de Betuwelljn wordt de aansluiting 'Meteren' op de A15
opgeheven en zal de aansluiting Wadenoljen' vanuit Geldumaiscn uitsluitend
budkbaar zijn via de Tieluweg. Er wordt door Fäjkswatustaat een nieuwe
aansluiting op de rijksweg ter hoogte van de Blankertsewcg gerealiseerd. Zonder maatregelen lddt deze nieuwe ontsluiting van Geldermalsen op de A15 tot
-ni
van het gemotoriseerde verkter wer de daarvoor niet geschikte
Blankertscwtg. In het MER moeten de problemen die hierdoor (zouden) ontstaan worden beschrevai in termen van -dd
en lafbaarhdd. Tevens m a t het MER nader preciseren wanneer het besluit wcr de nieuwe
aansluiting genomen is, wat de inhoud en status van dit besluit is en of het
besluit onlosmakelijk verbonden b met het wel of niet doorgaan van de Betuwcroute.
Naast deze primairc problematiek kent Geldexmahen ook nog secundaire
problemen. die een relatie hebben met het hoofdprobleem. Deze secundaire
problemen zljn de aantasting van de ledb9arhdd in de binnenstad door gemotorkccd verkeu en de slechte ontsluiüng van bestaande en geplande bedrijventerrehen.

Doel
Het doel van de voorgenomen actMtdt is in eerste instantie gericht op het
opheffen of beperken van de primaire problemen en in tweede instantie op het
opheff'en of beperken van de secundaire problemen. Daarbo moet ook worden
aangegeven, wat de reiatie is met de doelsteilingen van het landelijk en regionaal verkeers- en vervoerbeldd. De Commissie heeft tijdens het locatiebezoek
aan Geldumalscn van de initiatiefiiemer begrepen dat een deel van de ratio
van het voorkeursalternatief gelegen is in de voorziene toekomstige ontwlkkeh g van Geldexmalsen zoals is vastgelegd in de Structuurvisie Geldermalsen
2000 2015. De Commissie beveelt aan om de relevante onderdelen van deze
visie op te nemen in het MER of in een bijlage h l m . Toegelicht moet worden welke rol de aan te leggen weg in deze visie speelt. Hierbij dient de omvang, wijze en (zuidelijke) richting van uitbreiden van de bebouwing van Geldennaisen met name voor de locatie Hondsgemet beargumenteerd te worden.'
Hierbij dient te worden beschreven wat er met de visie wordt voorgestaan en
wat er wordt vumeden. Ook moeten ook de doelen ten aanzien van milleuverbetering in het MER worden aangegeven.

-

4

Zle ook irispraalaractie 1 waarin wordt gewepn op de nadelui van de Ilgglng van een woonwijk naast een
drukkc randweg.
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Besluitvorming
Kort moet worden aangegeven welke randvoorwaarden en uitgangspunten
(ruimtelijke beperkingen. grenswaarden emissies e.d.) gelden bij de voorgenomen activiteit. Hierbij dient te worden verwezen naar de beleidsnota's en
(ontwcrp)plannen.waarin deze zijn of worden vastgelegd. zoals het Verkeersstructuurplan en het Verkeusveiiigheidsplan. Ook moet de 'hardheid' van de
relevante plannen worden aangegeven. Van belang bij de besluitvorming is
dat de tijdsplanning rekening houdt met de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A15 en het afsluiten respectievelijk aanpassui van de aansluitingen Meteren en Wadenoijen. Verder moet worden aangegeven of er in het studiegebied gebieden &gen, die op grond van mjiicuaspectcn een spcdale status in het beleid hebben of hijgen.
Het MER dient te vermelden dat het is opgesteld voor het vaststellen van het
bestemmingsplan door de gemeenteraad van Celdermalsen. Tevens kan worden beschreven volgens d e procedure en wcik tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en Mormeel zifn betrokken.
Tot slot maten de besluiten worden aangegeven die in een later stadium nog
moeten worden genomen om de voorgenomen actMtdt te r-.

De voorgenomen actMteît en eventuele altematieven moeten worden beschreven voor zover deze gevolgen hebben voor het milieu. DaarMj dient eveneens

aandacht te worden besteed aan neven- en veryoìgactMtdten. Verder verdient
het aanbevellng om onderscheid te maken tussen actMtdten die plaatsvinden
in de reaiisatiefase (inrichting/aanl@ en de gebnilkafase (gebruik en beheer).
In het MER moet worden aangegeven welk verkeer gebruik zal maken van de
randweg. Er is een spanningsveld tussen het aantrekkeiijk maken van de weg
om het centrum te ontlasten en het voorkomen dat de weg te veel gebruikt
wordt door gemotoriseerd verkeer dat gebruik zou moeten maken van de
route via de A 2 en de A15s. Het MER zal duideiijk moeten maken hoe met dit
spanningsveld wordt omgegaan en welke maatregelen kunnen worden getroffen om de hoeveelheid verkeer na de realisatie van de weg te kunnen bijstellen. Ook dient het MER te verduidelijken hoe dit project past binnen de uiteindelijk verkeerssituatie die de gemeente op (middel)langetumijn voor ogen
heeft.

Veel Lnsp*

wezen een toename van het sluipverkeer. zie inspraakreacties: 1.3.6. 10. 12. 17 en 21.
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Het MER moet bij de beschrijving van de inrichting ingaan op:
e
e
e

e

het profiel, inclusief geluidwerende voorzieningen;
kniispuntoplossingen:
het ontwerp voor de spoorwegovergang:
leefbaarheidbevorderendemaatregelen.

Tot leefbaarheidbevorderende maatregelen kunnen worden gerekend mobiiitdtsgeleidende maatregelen, mitigerende maatregelen, en compenserende
maatregelen. Als mitigerende maatregelen dienen in ieder geval te worden
avawogen de maatregelen ter verminderhg van de milieuschade/hinder in de
stedelijke omgeving. zoals geluidsschermen of wailen en het vroegtijdig laten
uitvoeren van archeologisch ondenoeke.

Alternatieven
Het MER en de vast te stellen richtiijnen dienen duidelijk aan te geven of er
sprake is van:
de beschrijving van tracés, waarmee in de verdere besluitvorming niet
meer dan margtnaal kan worden geschoven:
e
de beschrifving van tracébundels, gebaseerd op de marges die de 'ïhcéwet
aangeeft: een u>ne ten behoeve van infrastructuur van 200 mete r in het
horlzantale vlak, vier meter in het verticale vlak.
Uiteraard heeft dit consequenties voor de manier waarop de milieudecten
worden beschreven.
e

De startnotitie stelt dat de initiatiefnemer voornemens is het referentiealternatief, voorkeursalternatieff.meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) en
omleggíngsalternatief uit te werken. De Commissie betwijfelt dat het omleggingsalternatief een &ei alternatief is. Het voordeel van dit alternatief, te
weten de aansluiting op de al bestaande spoorwegwer&ang. UjM .
Toch wordt het omleggingsalternatief in VUSChlllende inspraakreacties verkoztn boven het voorkeursaltematief. ais rem op al te intensief gebruik van de
Randweg. en om bijvoorbeeld het vrachtverkeer af te splitsen. Een nadeel van
dit altexnatief is dat het nieuwe tracé niet direct aansluit op het gerealiseerde
gedeelte van de Randweg en dat het vermoedelijk tot ongewenst verkeer op de
Blankertseweg zal leiden. De Commissie vraagt in het MER de waarde van dit
altematief aan te tonui of het anders achterwcge te laten. De keuze van
eventud uit te werken altematieven (tracésof tracébundels, een omleggingsaltematief, eui voorkeursaiternatief dat afwijkt van het M M .moet in het
MER worden gemotiveerd.

Voor onderlinge vergelijking moeten de milieueffecten van de alternatieven en
de 'referentiesituatie volgens dezelfde methode en met hetzelfde detafhiveau
worden beschreven. Aileen de beschrijving van het meest milieuvriendelijke
altematief is verplicht.

6

Zie ook de inspraaknactk 110.4waarin de ROB een archeologísche imnntarlsatk aanbeveelt Mor
gebieden met een hoge archeologischeverwachting.
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Naar de mening van de Commissie iijkt er geen sprake te zijn van een reëel
nulaitematief, omdat met het niet aanleggen van het nieuwe gedeelte van de
randweg de doelstellingen niet worden gehaald. Bij het niet aanleggen zal er
een grote verkeersdruk ontstaan op de Blankertseweg, die daar niet op is berekend. Het aanpassen van de Blankertseweg aan de verwachte hoeveelheid
verkeer heeft waarschijnlijk zeer negatieve consequenties voor de leefomgeving. Daarom kan het MER volstaan met het beschrijven van de huidige milicusituatie en de autonome ontwikkeling in het studiegebied als referentie
van de voorgenomen activiteit. Als niet zeker is of bepaalde ingrijpende actMtdten zullen doorgaan of niet, dan kunnen eventueel verschillende scenario's
hiuvoor worden gebruikt.

Het meest milieuvrlendclijke alternatief kan zowel betrckking hebben op de
exacte tracéiWng als op lecfbaarheidbevordcrende maatregelen. Verder moet
h&:
realistisch zijn, dat wii zeggen het moet voldoen aan de doclsteliingen van
de Mtiatiefnemer, alsmede binnen zijn of haar competentie liggen:
uitgaan van de beste bestaande mageljkheden ter bescherming en verbetering van het 0eef)milleu.

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome ontwikkeling hiavan, moet worden beschreven als referentie voor de te
venvachten milieueffecten. Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling
verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu,zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de eventuele alternatieven wordt genabcad. Bif
deze beschrijving moet het MER uitgaan van ontwikkelingen van de huidige
activiteiten in het studiegebied en van r d s genomen besluiten wer nieuwe
activiteiten. Hierbij kan worden gedacht aan het afsluiten van de op- en afritten op de A15 bij Meteren en het deels afsluiten bij Wadenoijen. Daarnaast
moeten ook de voorgestane maatregelen uit het Verkeersplan beschreven
worden.

Bij de berekeningen van de milieuveranderingen moet worden uitgegaan van
de volgende invoergegevens: verkeersintcnsitdtcn, gemiddelde rijsnelheden,
~ emissieverkcerssamenstelling per wegvak en (voor l u c h t v v o n de
factoren voor de verschillende voertuigcategorieën (personenauto's en vrachtwagens) en brandstofsoorten (benzine, LPG en diesel)7.

7

De 1MpraakrcaCueiJ 1.6 ui 21 stelkn de verwachte wrkaniintcnsîteiten e n de daarmee
mflkuefiectui ter discussk. Het MER moet onderbouwen waar de imi#geeetitns op gebased djn.
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Het studiegebied (invloedsgebied) moet op kaart worden aangegeven en omvat
het tracé van de aan te leggen weg (inpassingsgebied)en de omgeving waarin
effecten kunnen optreden. Per mflleuaspcct kan de omvang van het studiegebied verschillen. De begrenbng van de studiegebieden moet worden gemotiveerd en op kaart worden aangegeven.
Bij de beschrijving van de miiieugevoigen dienen de volgende algemene richtlijnen in acht te worden genomen:
bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, waar nodig, de
ernst worden bepaald in termen van aard, omvang, rdkwjdte, mitigeerbaarhdd en compcnseerbaarhdd:
naast negatieve &xtcn moet ook aan positieve efftcten aandacht worden
besteed (bifvoorkeid de venninderlng van de verkeerswerlast in het centrum van Geldermalsen zoals de Wjksstraatwcg);
bij onzekerheden wcr het wel of niet optreden van efiectcn moet een betrouwbaarhddsanaiyse worden uitgevoerd of een 'worst case scenario'
w0rd~
gcbniikt;
en in
onzekerheden en onnauwkeurigheden in de v~~~~pcliingsmethoàen
gebruikte gegevens moeten worden vermeld;
de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichtelijk en controleerbaar te zijn door het opnemen van basisgegevens in bijlagen of expiidete verwijzing naar geraadpleegd achtergrondmatcriaai.
In tabel 4.1 van de startnotitie zijn de thema's en aspecten genoemd waarvan
de rnilleueffecten ondenocht zullen worden. Het MER zal nog voor de milieuparamdus criteria moeten opsteilen waaraan een alternatief kan worden getoetst Speciale aandacht bij het bepalen van de imissies verdient de nog aan
te leggen woonwijk in Hondsgemet en bestaande en geplande geluidgevocllge
objecten zoals scholen.
In aanwUng op tabel 4.1 stelt de Commissie voor in het MER te ondenoeken:

Voor het aspect geluid: geluidsaneringsituaties. geluidcontouren inclusief
de geluidbelasting van andere relevante bronnen zoals industrie en de
verwachte verandulngen van het geluidniveau als gevolg van de aanleg
van dit gedeelte randweg, op andere delen van de Randweg (verwachte
toename) en van het centrum (vemachte afname);
Voor het thema woon- en leefmilieu: de vermindering of juist versterking
van de barriëmwerking en het gedwongen vertrek door sloop van woningene;
Voor het aspect lucht de relevante emissies: broeikasgassen (C- en verzurende stoffen (S%, NOx en vluchtige organische stoffen). Maar daarnaast ook de immissies: de huidige en te verwachten luchtkwaliteit op
leefniveau aan de hand van de volgende stoffen: CO, N a , SG,benzeen,
b e T 1 Z O ( 3 ~zwarte
,
rook (roet), fifnstof.

8

Z3e ook inspraakreactte no. 18 waaxin gewczui wordt op het moeten verdwijnen van een woning bil de
keuze voor het ~orkeuraaltematief.
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VERGELW~ING
VAN ALTERNATIEVEN
De milieueffecten van dée'voor&nomenactMteif en de eventuele alternatieven
moeten onderling én met de referentie worden vugeleken. Doel van de vergeiijkhg is inzicht te geven in de mate waarin, dan wel de essentiële punten
waarop. de positieve en negatieve &ecten van de voorgenomen activiteit en de
alternatieven verschillen. Bij de vergelijking moeten de dalsteiiingen en de
grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken.

LEEMTEN IN INFORMATIE
Het MER moet vermelden over weke milieuaspecten geen informatie kan worden opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toegespitst op die milieuaspecten. die (vermoed&jk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld,
wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieuinformatie.
e
n
moet worden:
welke onzekerheden zijn biipen bestaan en wat hiervan de reden is:
in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in
informatie
hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn mor het te nemen besluit;
de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit.

P"'

De gemeenteraad van Geldermalsen moet bij het besluit over het bestemmingsplan aangeven op welke wijze en met welke frequentie waarnemingen
d e n worden verricht. Hierdoor kunnen de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten worden vergeleken en zo nodig aanvuilende mitigerende maatregelen worden getroffen. Het verdient aanbeveling, dat het
college van burgemeester en wethouders in het MER reeds een aanzct tot een
monitoringspmgmmma geeft. omdat er een sterke koppeiing bestaat tussen
onzekerheden in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde
leemten in kennis en het te verrichten cvaiuatieonderuiek. De monitoring kan
worden verricht door reguliere verkeerstellingen, waarbij met name van belang is de verkeersintensitdt met de daarmee samenhangende geluidhinder in
het studiegebicd.

VORMEN PRESENTATIE
Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijkende beoordeling
van de altematieven. De onderiinge vergeiijking dient bij voorkeur te worden
gepresenteerd met behulp van tabellen, Eiguren en kaarten. Voor de presentatie beveelt de Commissie verder aan om:
het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door achtergrondgegevens (die conclusies. voorspellingen en keuzen onderbouwen) niet in
de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in een bijlage op te nemen;
een vuklarende woordeniijst. een Ujst van gebruikte afkortingen en een Uteratuurlijst bij het MER op te nemen;
van recent kaartmateriaai gebruik te maken, topografische namen goed
leesbaar weer te geven en de huidige verkaveling duidelijk aan te geven.
Ook de aansluiting op de rijksweg en de spoorwegovergang moet (bipoorbeeld op een losse detailkaart] fnzichtelljk worden weergegeven. Er moet
een duidelijke legenda worden bijgevoegd.

SAMENVATMNGVAN HET MER
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het
moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van
de inhoud van het MER Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals:

de hoofdpunten voor de besluitvorming;
de voorgenomen activiteit en eventuele altematieven;
de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit en eventuele alternatieven;
de vergelijking van mogelijke alternatieven en de argumenten voor de beschrijving van het mma:
belangrijke leemten in kennis.
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BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 20 december 1999 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen.
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2000. Vm de ntiuia<itk is tea i n f ~ i e k o d i u i c
nanukt die in de dorpslraoen OddamilrenCO

De aamo~& is tevens ioeguonden un de weitelijkc dviseun en ha Mninerie van VaLter en
WuaffuL ha pmviaci.k kstuur van de provincie Cieldulnnden de Nedaluidse Spoomegm. Aan ha
mininaie en dc Nederlandse Spoomegen is de notitie gezonden in vabrad ma de relatie die de
Randweg ma de ruliwiie van de B e c u m e heeft.
Wij vazoeken u m voor 18 februari as. uw advies uit ie brengen ten behoeve van ha opsielkn van de
richdijnaivoor de m i i i i c f f e c m ~ g e .
Voor mntuele vragen kunt u c o n w opnemen ma de heer Vamuilen van on+c gunetntc, W o o n
0345486692

Hooguhtend.
Burgernetsta en wethoudas

de sarelaris.
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BIJLAGE 2
Kennisgeving van de ter inzagelegging van de Startnotitie
in Staatscourant nr. 243 d.d. 16 december 1999.
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Gemeente
Geldermaisen

Startnoririe Milieu w c c t Rapportage 5r
Rand~veg( ~ ~ r b u i d i tIUSK~I
~ g RI%iivg 15 c11 Prui~incialcitug N327)

/OSC

l% wunlcl; w n JCBctum-route Iiccft tot
gwolg diit de aansluiting wn GeldermalsenlMeteren op de rijbweg I S
komt te vervallen. Hicrvoor in de
plaats komt er een nieuwe aansluiting
ter hoogte van de Blankemmeg.
Met de NS en Rijkswaterstaat heeft het
gemeentebestuur intensief getocht naar
de nleest ideale oplossing voor de veranderende verkcessituatie. Daarbij is
vanuit de gemeente tegelijkertijd de
wens betrokken om icu te doen aan
verbetering van de wrkeutvdighcid
op de Rijksstraatweg en het temgdringcn van het verkeer binnen het centrum
van Geldermlxn.
Een verder uit te breiden rindwegstmctuur komt aan al d a e wrnsen tegunoet
en kidt daarnaast ook tot verbetering
van de ontsluiting vrn B u d en
Tridit. Ook sluit zo'n structuur uiukkend aan bij toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen op het gebied van
woningbouw ui bedrijfshuisvtsting
zoals die in de Stnictuurviue d n vastgelegd.
Op 30 november 1999 heeft de gememteraad van Geldermalsen de stririnotitie
vastgesteld voor de trac4lm.e.r.-studie
(milieueKarapportage). In de slartnotitie zet de gemeenteraad op een rij
welke alternatieven en aspectui zij wil
laten onderroeken in deze studie. In de
milieucíícctnpporlage wordt een aanlal
mogelijke oplossingen koordeeld op
efíaaen voor verkeer ui v e ~ ~ ~ e r .
natuur en landschap, woon -en kefmilieu. ruimtelijke ordening en economie.
De studie p a t vooraf aan het besluit
van de gemeenteraad over het trad, en
de Wijziging van het bestemmingsplan.

Startnotitie ter tuage

De Starimtitie ligt tijdens opairtellingsiijden ter inzage van 17 deamber 1999
tot en met 14 januari 2000 in het
gemeenCehuis te Geldumrlsen, het
Dorpshuis te Metuai en in de vestigingui van de openbare biblioîkk te
Beesd en Geldemil#n.
Uw r a c t k

Gedurende de periode dat de startnotitie ter inzage ligt is het mogelijk uw
mening daarover kenbaar te maken.
Dat kan schriftelijk of mondeling:
Uw schriftelijke reactie kunt u tot
uiterlijk 14 januari 2000 toezenden aan:
Gemeente Geldemaisen
Postbus 112
4 190 CC Geldennulsen
Onder vcrmelding.van: MER Randweg
P fa%.
Mondeling kunt u reageren tijdens een
speciak
Informatie- en inspraakavond
Donderdag 6 januari 2000
Aanvang 20.00 uur
In het gemeentehuis te Geldemalsen
Indicn u wenst dat uw mondelinge
reactie wordt meegenomen d i i t u uw
reaaie schriíìelijk op de tijdens de
avond beschikbare formulieren aan te
geven. Tijdais d a c avond q ook in
hierna volgende nieuwsbrieven zult u .
uitvoerig worden geinfonncerd over de .
verdere procedure.

BIJLAGE S

ïnitiatiefncxuer: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Geldermalsen
Bevoegd gezag: de Gemeenteraad van Celdermalsen

Besluit: vaststtllen bestemmingsplan
Categde Ciewzigd Besluit m.e.r. 1994: C 1.2

Activiteit: In het kader van de Tracéwetprocedure ten behoeve van de Betuweroute is gekozen voor ophcfEing van de aansluiting op rijksweg 15 bij Meteren en de aanleg van een voiledige aansluiting ter plaatse van de huidige
lauising van de Bhkcrtseweg met rijksweg 15. Ten behoeve van de nieuwc
aansluithg bestaat het voornemen om de Randweg door te trekken.
Pmceduteie gegevens:
Kuuiisgeving Startnotitie: 16 december 1999
richtlijnenadvies uitgebracht: 14 februari 2000
-derheden:
De Commissie betwijfelt dat het omleggingsaltexnatief een
retel altexnatief is. De Commissie vraagt in het MER de waarde van dit aiternatief aan te tonen of het anders achterwege te laten.
8unensteningrui de werkgroep:
mw. drs.C.M.Nauta
dhr. dr. J.T. de Smidt (voorzitter)
dhr. ing. G. van der Sterre
mw. ir. L.J.G. Tux11111ers
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. M.J. Ruis

BIJLAGE 4
Lijst van inspraakreacties en adviezen
Pf.

datum

persoon of instantie

plaats

datum vam
ontvangst
Cie. m.e.r.

Nico van Vliet

Geldermalsen

20000119

Den Tol

Meteren

20000119

Laurens C.D. Pompe

Geldermalsen

20000119

Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo- Amersfoort
demondemek
Afvalverwijdering Rivierenland

Geldermalsen

G.J. Schreuder

Geldermalsen

G.J.A. Tetteroo

Meteren

L.G. Hak

Geldermalsen

M.P. de Longte/ M A F . Wemeker

Meteren

Jos Slooter

Seldermalsen

Dik Kort

Seidermalsen

Mevr. R. van Welie-Blom

3eldermaisen

fam. Bron

hldermaisen

J. Eeuwijk

Jeldexmalsen

KPN

Jtrecht

GLTO

Seldermalsen

Pieter L. Feenstra, namens bewoners kldermalsen
Hogeweide
ing. C.J. Huijgen

Ie Bilt

J.D. van Reekum

fleteren

E.J.S. de Haas

kldermalsen

G.J. van Drie

kldermalsen

RJ.k van Reekum

cleteren

Verslag van de inspraakavond

kldermaisen

20000119
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1 Inleiding
Archeologisch adviesbureau RAAP heeft op verzoek van de gemeente Geldermalsen een
onderzoeksvoorstel opgesteld voor een Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI) van
plangebied Hondsgemet i n het kader van een bestemmingsplanprocedure (RAAP-kenmerk 991459/AA). Onderdeel hiervan is een vooronderzoek met betrekking t o t het gehele plangebied. De
inrichtingsplannen voor het desbetreffende gebied bestaan uit drie delen die zich i n verschillende
stadia van planvorming bevinden. Een ervan betreft de geplande Randweg die het plangebied van
zuid naar noord doorsnijdt. Voor deze weg dient een m.e.r. vemcht te worden. I n het kader hiervan
is RAAP verzocht het i n de bovengenoemde offerte voorgestelde vooronderzoek gedeeltelijk om te
zetten i n een studie ten behoeve van de mer. Hiervoor diende naast het reeds beschreven
vooronderzoek voor de AAI een doelgerichte studie uitgevoerd te worden naar de mogelijke
effecten op archeologische waarden binnen twee tracéalternatieven van de Randweg. Ten behoeve
hiervan is op basis van de gegevens uit het vooronderzoek een archeologische verwachtingskaart
vervaardigd voor het gehele plangebied.
De voorstudie die hier gerapporteerd is, heeft i n eerste instantie betrekking op het gehele
plangebied Hondsgemet. Na vervaardiging van de archeologische verwachtingskaart voor het
plangebied zijn hierop ten behoeve van de m.e.r. de door de opdrachtgever aangeleverde
tracéalternatieven, het Voorkeursalternatief en het Omleggingsalternatief, van de Randweg
geprojecteerd. Op basis hiervan is een afweging gemaakt ten aanzien van de verwachte
schadelijkheid voor archeologische waarden van deze alternatieven.
Het studiegebied is ten behoeve van de voorstudie wat ruimer genomen dan het feitelijke
plangebied Hondsgemet. Dit is gedaan om de onderzoeksresultaten met betrekking tot het
plangebied i n een iets groter kader te plaatsen en om de opgestelde archeologische verwachtingen
beter te kunnen onderbouwen.
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2 De onderzoeksmethode
2.1 Bronnen
Ten behoeve van de algemene voorstudie en de mer-studie voor de Randweg zijn kaarten,
archiefgegevens en literatuur met betrekking tot het desbetreffende gebied bestudeerd om i n i c h t
te krijgen i n de geologische en bodemkundige kenmerken van het plangebied. Dit is een belangrijk
onderdeel van de voorstudie, aangezien de archeologische verwachting i n hoofdzaak hierop
gebaseerd is. De volgende kaarten zijn gebruikt:

-

-

Geologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 39 West, Tiel West (RGD,, 1982);
Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 39 West, Rhenen (Stiboka, 1972);
Geomorfologische kaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 39, Tiel (Stiboka, 1985);
de zanddiepte attentiekaarten van het Gelden rivierengebied, schaal 1:25.000 (Berendsen,
1994);
Historische Atlas Gelderland, Chromotopografische Kaart des Rijks, schaal 1:25.000, bladen 529
en 530 (Robas Producties, 1989).

Om inzicht te krijgen i n de reeds bekende archeologische waarden i n of i n de nabijheid van het
plangebied i s het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS) geraadpleegd. Ook is het Centraal
Archeologisch Archief ( C M ) en het het Centraal Monumenten Archief (CMA) van de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort hiervoor geïnventariseerd. Daarnaast is
informatie verzameld uit relevante archeologische en bodemkundige literatuur (zie Literatuurlijst).

2.2 De archeologische verwachtingskaart: principe en methode
Voor de beoordeling en vergelijking van de alternatieven voor de Randweg is met behulp van de
bovenstaande bronnen een archeologische verwachtingskaart vervaardigd.
De principes van de archeologische verwachtingskaart zijn i n 1990 door het archeologisch
adviesbureau RAAP ontwikkeld en voor het eerst toegepast i n de provincie Overijssel (Ankum en
Groenewoudt, 1990). Het betreft een voorspellingskaart, waarop met vlakken is aangegeven waar
en i n welke dichtheid (nog) onbekende vindplaatsen (archeologische waarden) worden verwacht.
De afgelopen jaren is gebleken dat de verwachtingskaart kan worden beschouwd als een waardevol
instrument, niet alleen voor wetenschappelijke doeleinden, maar ook als basis voor ruimtelijke
ordeningsbeleid.
Uitgangspunt voor een archeologische verwachtingskaart is dat nog onbekende archeologische
waarden kunnen worden voorspeld aan de hand van de ligging van bekende archeologische
vindplaatsen en de kenmerken van de ondergrond ter plaatse. De verwachtingskaart baseert zich op
kennis met betrekking tot de landschappelijke ligging van (pre-)historische nederzettingen i n het
verleden. Op basis van de analyse van bodemkundige, geologische en geomorfologische kenmerken
is het mogelijk gebieden te begrenzen waar een hoge, gemiddelde dan wel lage dichtheid van
archeologische vindplaatsen verwacht wordt.
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Om een archeologische ve&chtingskaart te vervaardigen worden bekende oudheidkundige gegevens en informatie met betrekking tot de landschappelijke genese van het gebied geïnventariseerd.
Aansluitend worden de geïnventariseerde gegevens geanalyseerd en wordt er aan de hand van
bekende patronen/modellen archeologische verwachtingen toegekend aan de verschillende
eenheden binnen het studiegebied. Ter controle wordt gekeken i n welke mate relaties bestaan
tussen de ligging van bekende archeologische vindplaatsen i n het onderhavige gebied en de
landschappelijke kenmerken hiervan. Gaat het om een vrij klein gebied of is het aantal bekende
vindplaatsen klein, dan wordt tevens gebruik gemaakt van archeologische gegevens uit nabijgelegen, i n landschappelijk opzicht vergelijkbare gebieden.
Omdat er van ieder gebiedsdeel i n het plangebied Hondsgemet een groot aantal geologische,
landschappelijke en archeologische data verzameld kon worden, dienden alle gegevens
geanalyseerd te worden om na te gaan welke met betrekking tot het onderhavige gebied van
belang zijn voor de archeologische verwachtingen en welke ten aanzien hiervan uiteindelijk de
doorslag geven. De resultaten van deze analyse zijn op figuur 3 weergegeven. Het desbetreffende
kaartje geeft een verklaring voor de verwachtingen die i n de vorm van vlakken/zones op de
verwachtingskaart (figuur 4) zijn aangeduid. De schaal van de verwachtingskaart is mede afhankelijk van de schaal van de beschikbare kaartinformatie. I n het geval van het plangebied
Hondsgemet, waarvoor redelijk gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn, is een schaal van
1:10.000 aangehouden. De archeologische verwachtingskaart levert de belangrijkste informatie
voor het aspect archeologie i n de m.e.r. voor de Randweg.
2.3 Methodiek tracébeoordeling

Teneinde uitspraken te kunnen doen met betrekking tot de mate waarin de verschillende
tracéaltematieven een bedreiging vormen voor archeologische waarden, is i n eerste instantie per
tracéaltematief een kwalitatieve beschrijving gemaakt. Bij deze beschrijvingen is uitgegaan van de
volgende beoordelingscriteria:
a. doorsnijding van (eventueel aanwezige) archeologische waarden/vindplaatsen;
b. doorsnijding van de archeologische verwachtingen.

Ad. a.
De aanwezigheid van bekende archeologische vindplaatsen binnen een tracéaltematief vormt het
meest concrete beoordelingscriterium voor het mer-aspect archeologie. Om vast te stellen of de
tracéaltematieven bekende archeologische vindplaatsen doorsnijden, heeft een inventarisatie van
gegevens uit archieven van de ROB en van gegevens uit de literatuur plaatsgevonden (zie Q 2.1).
I n het geval van een doorsnijding is het van belang of een archeologische vindplaats is opgenomen
als terrein met een archeologische status i n het CMA van de ROB en tevens op de Archeologische
Monumentenkaart van de provincie Gelderland (AMK-Gelderland) is aangegeven. Terreinen met een
archeologische status zijn i n principe (voor zover bekend) de meest waardevolle archeologische
terreinen. Het kan gaan om terreinen van zeer hoge archeologische waarde (beschermde of te
beschermen monumenten); terreinen van hoge archeologische waanle (voorheen: meldingsgebieden);
terreinen van archeologische waarde (voorheen attentiegebieden) of teneinen van archeologìsche
betekenis (voorheen attentiegebieden). De status van een vindplaats is i n de mer of een
vervolgtraject van belang bij de vaststelling van het vanuit archeologisch oogpunt gunstigste
alternatief of ten aanzien van eventuele planaanpassingen of noodzakelijk aanvullend
archeologisch onderzoek.
Ad. b
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De archeologische verwachting geeft aan hoe groot de kans is dat er binnen een bepaald gebied
nog onbekende archeologische waarden aanwezig zijn. I n holocene gebieden, zoals het huidige
studiegebied i n Geldermalsen, wordt de archeologische verwachting i n hoofdzaak bepaald door
geologische en geomorfologische eenheden te relateren aan archeologische gegevens. Belangrijk
uitgangspunt hierbij is de vroegere bewoonbaarheid van de verschillende eenheden i n dit deel van
het rivierengebied. De archeologische verwachting wordt meestal i n drie categorieën uitgedrukt.
hoge, middelmatige en lage archeologische verwachting. Deze verwachtingscategorieën vormen
beoordelingscriteria voor de m.e.r.
De archeologische verwachting zoals weergegeven op de verwachtingskaart houdt g e n rekening
met eventuele (diepe) bodemventoringen binnen de tracbaltematiewn. Deze zijn echter wel van
invloed op de mate waarin (kwalitatief goede) archeologische waarden verwacht kunnen worden en
spelen derhalve wel een rol bij de uiteindelijke beoordeling van een alternatief.
Na de kwalitatieve beschrijving per alternatief is een beperkte kwantitatieve analyse toegepast.
Hierbij is per tracbaltematief vastgesteld hoe groot de doorsnijding van de verschillende
verwachtingscategorieën en vindplaatsen is. Hierbij komt het t o t scores op de desbetreffende
beoordelingscriteria (zie hierboven). Op basis hiervan is een advies geformuleerd met betrekking
tot het gunstigste en het ongunstigste tracbalternatief ten aanzien van het aspect archeologie.

3 De onderzoeksresultaten
3.1 Het studiegebied

Het studiegebied is ten behoeve van de voorstudie met name aan de zuidwestelijke en, i n mindere
mate, aan de noordoostelijke zijde wat ruimer genomen dan het feitelijke plangebied Hondsgemet.
Dit is gedaan om de onderzoeksresultaten met betrekking t o t het plangebied i n een iets groter
kader te plaatsen en om de opgestelde archeologische verwachtingen beter te kunnen
onderbouwen.
Het studiegebied bevindt zich tussen de spoorlijn Geldermaisen-Tiel en de zuidelijk hiewan gelegen
rijksweg 15. De westelijke begrenzing wordt gevormd door de bebouwde kom van Meteren; de
oostelijke grens door de vuilstortplaats (AVRI).
Het feitelijke plangebied Hondsgemet wordt aan de zuidwestzijde begrensd door de Blankertseweg
en i n het noordoosten door de Meersteeg. De overige grenzen zijn i n grote lijnen gelijk aan die van
het studiegebied.
Het studiegebied maakt deel uit van het Neder-Betuwse rivierengebied. Volgens de gebruikte
geologische kaart (zie hoofdstuk 2), loopt de grens van het perimarine gebied door de
zuidwestelijke punt van het studiegebied. Deze enigszins arbitraire grens markeert de scheiding
tussen de Westland Formatie i n het westen en de Betuwe Formatie i n het oosten. De bodem i n het
studiegebied bestaat geheel uit holocene fluviatiele afiettingen van klei, zavel en zand. Deze
afiettingen behoren toe aan verschillende geologische eenheden en geomorfologische
verschijnselen. De vanuit archeologisch oogpunt interessantste eenheid is de stroomgordel die i n
het westelijke en zuidelijke deel van het studiegebied aanwezig is. Deze bestaat uit een
meandeqordel met gefundeerd zand (gefundeerd = tot op de pleistocene ondergrond) en
ongefundeerde oevemfiettingen langs de randen hiervan (zie figuur 3). Het gebied van de
meandergordel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van beddingafiettingen binnen twee meter
ten opzichte van het maaiveld. De stroomgordelafiettingen vertonen een zogenaamd aflopend
profiel, waarbij de bovenlaag uit klei bestaat en het materiaal naar onder toe steeds Lichter
(zandiger) wordt.
Ten noorden en oosten van de stroomgordel Ligt een gebied met hoofdzakelijk komafiettingen,
afgedekt door oeverafzettingen. De komafiettingen bestaan uit zware klei met i n dit gebied
mogelijk ook veenlagen op enige diepte (meer dan 1m -MV). I n dit gebied Ligt tevens een oude,
smalle meandergordel waarvan het zand op drie meter of dieper onder maaiveld ligt (zie figuur 3).
Daarnaast zijn i n het komgebied ook crevassen aanwezig. Dit zijn relatief zandige afzettingen die
vanuit stroomgordels zijn ontstaan bij oeverwaldoorbraken. Evenais binnen stroomgordels zijn ook
bij crevassen vaak nog restgeulen te herkennen. Aangezien er i n en direct rond het studiegebied
verschillende meandergordeis aanwezig zijn, is de kans groot dat zich in/onder de komafiettingen
ook nog niet i n kaart gebrachte (ongefundeerde) oeverafiettingen bevinden.
3.2 De archeologische verwachtingen

De archeologische verwachtingen i n het onderhavige studiegebied (zie de verwachtingskaart, figuur
4) worden, zoals reeds eerder i s opgemerkt, hoofdzakelijk bepaald door de geologische en
geomorfologische eenheden. Deze bepaalden namelijk zowel i n het verleden als, zij het i n mindere
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mate, tegenwoordig het landschap en daarmee ook de geschiktheid voor bewoning en ander
grondgebruik. De mogelijkheden voor bewoning en ander grondgebruik i n het verleden bepalen op
hun beurt de archeologische verwachting. Hieronder wordt per eenheid de archeologische
verwachting aangeduid en verklaard.

Meandegordel (hoge en middelmatige archeologische verwachting)
Stroomgordelafiettingen vormden i n de periode v66r de bedijking van het gebied i n de Late
Middeleeuwen (ca. 450-1500 na Chr.) geschikte vestigingslocaties. Met name op de
meandergordels, die over het algemeen het hoogste deel van stroomgordels vormen, vond veel
bewoning plaats. Dit blijkt ook uit de hoge dichtheid aan archeologische vindplaatsen op de
eenheid "meandergordel" (zand binnen 2,O m -MV) i n het zuiden en zuidwesten van het
studiegebied die is weergegeven op figuur 3. Een groot deel van de oude nederzettingsterreinen i n
de Neder-Betuwe liggen op dergelijke meandergordels. Op grond hiewan geldt hiervoor een hoge
archeologische verwachting.
Ten aanzien van de vindplaatsen op de genoemde meandergordel i n het studiegebied valt op dat
hierbij dat het gaat om vondsten uit zeer uiteenlopende perioden, variërend van Bronstijd (ca.
2000-800 voor Chr.) tot Nieuwe Tijd (ca. 1500 tot heden). Hieruit blijkt dat de desbetreffende
meandergordel reeds vanaf de Bronstijd bewoonbaar was. Volgens de gebruikte geologische kaart
(zie § 2.1) is deze meandergordel gevormd i n de periode Atlanticum Midden Subboreaal (ca.
7000-1500 v. Chr.). Op de relatief diep gelegen meandergordel (zand 3,O m -MV of dieper) i n het
centrale deel van het studiegebied zijn nog g&n archeologische vindplaatsen bekend. Er bestaat
echter een redelijke kans dat ook hier vindplaatsen aanwezig zijn. Deze zullen dan echter naar alle
waarschijnlijkheid dieper dan twee meter onder maaiveld liggen, waardoor ze zich buiten het bereik
van de geplande ingrepen bevinden. Met het oog op de onzekerheden die voor deze meandergordel
gelden, is hieraan een middelmatige archeologische verwachting toegekend. Uitzonderingen hierop
vormen de locaties waar deze meandergordel samenvalt of direct grenst aan (ondieper gelegen)
eenheden met een hoge archeologische verwachting. Hierdoor is de verwachting cumulatief,
hetgeen Leidt tot een hoge archeologische verwachting.

-

Oeverafiettingen (hoge en middelmatige archeologische verwachting)
Oeverafzettingen, die deel uitmaken van stroomgordels, zijn i n het gehele studiegebied aanwezig.
Afhankelijk van hun hoogteligging, dikte en lithologische samenstelling vormden ze i n het verleden
al dan niet geschikte vestigingslocaties. Vooral relatief dikke pakketten oeverafiettingen grenzend
aan meandergordels, waren goed bewoonbaar en hebben derhalve een hoge archeologische
verwachting. Richting komgebied worden de oeverafiettingen steeds dunner (zie figuur 2) en qua
samenstelling steeds zwaarder (kleiiger), waardoor ze voor bewoning geleidelijk aan minder
geschikt waren. De zones met relatief dunne pakketten oeverafiettingen i n een bodemprofiel met
overwegend komafiettingen hebben derhalve een middelmatige archeologische verwachting.
Crevassen (hoge archeologische venvachting)
De crevassen bestaan uit zavel en zand en hadden vlak na hun ontstaan waarschijnlijk een iets
hogere Ligging dan de directe omgeving. Op grond van deze kenmerken waren ze geschikt voor
bewoning en beakkering. I n de Over- en Neder-Betuwe zijn op verschillende crevassen talrijke
nederzettingsresten aangetroffen, met name uit de prehistorie (globaal van v66r het begin van de
jaartelling). Op grond hiervan is aan de crevassen een hoge archeologische verwachting toegekend.
Deze verwachting geldt met name voor kleine (prehistorische) nederzettingen. Omdat op figuur 3
uitsluitend de zandige kern van de crevassen is afgebeeld, dient met betrekking t o t deze eenheid
rekening te worden gehouden met een wat ruimere begrenzing. Derhalve zijn de zones met een
hoge archeologische verwachting die hieraan gerelateerd zijn enigszins breder dan de weergegeven
crevassen (vergelijk figuur 3 en 4).
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3.3 De archeologische vindplaatsen
.
r

I n het studiegebied is een groot aantal vindplaatsen bekend (zie figuur 3 en 4). Deze liggen
hoofdzakelijk op de meandergordel i n het westen en zuiden van het gebied. De meeste betreffen
nederzettingsresten uit de Romeinse tijd (12 voor Chr.-450 na Chr.), waarbij i n veel gevallen ook
middeleeuwse sporen vertegenwoordigd zijn (zie figuur 3). Daarnaast hebben verschillende
vindplaatsen materiaal uit de IJzertijd (800-12 voor Chr.) opgeleverd. Op twee plaatsen zijn
vondsten gedaan die (mogelijk) uit de Bronstijd dateren.
Opvallend is dat i n het gebied met al dan niet door komklei afgedekte oeverafiettingen i n het
midden, noorden en oosten van het studiegebied (globaal overeenkomend met het plangebied
Hondsgemet) géén vindplaatsenbekend zijn, met uitzondering van één vindplaats i n de
zuidoosthoek van het studiegebied (zie figuur 3). Dit verschil met het zuidelijke en westelijke deel
van het studiegebied is waarschijnlijk het gevolg van een ondenoekslacune en weerspiegelt
vermoedelijk niet de werkelijke verspreiding van archeologische vindplaatsen. Het tot nu toe
verrichte archeologische onderzoek heeft zich met name gericht op het zuidelijke en westelijke deel
van het studiegebied i n verband met de geplande aanleg van de Betuweroute (Asmussen, 1994).
Bovendien zijn het met name de relatief hooggelegen, aan het maaiveld aanwezige vindplaatsen
die tot nu toe i n kaart zijn gebracht. Deze zijn, i n tegenstelling tot mogelijk door latere
afiettingen afgedekte vindplaatsen, relatief eenvoudig op te sporen. Het zijn vooral de dieper
gelegen, afgedekte vindplaatsen die i n het centrale, noordelijke en oostelijke deel van het
studiegebied verwacht worden.

-

-

I n het plangebied Hondsgemet liggen vier bekende vindplaatsen. Het betreft i n alle gevallen
vondsten van aardewerk, hoofdzakelijk daterend uit de Late Middeleeuwen (ca. 1050-1500 na Chr.).
De ARCHIS-waarnemingsnummers van de desbetreffende vindplaatsen/waarnemingen zijn:
Waarn.nr.:
Status:
Coördinaten:
Toponiem:
Complextype:
Datering

2120
geen
148.290/430.780
Meteren, Buitenhof
onbekend
Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

Waarn.nr.:
Status:
Coördinaten:
Toponiem:
Complextype:
Datering

2185
geen
148.390/431.110
Meteren, Buitenhof
onbekend
Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

Waarn.nr.:
Status:
Coördinaten:
Toponiem:
Complextype:
Datering

2199
geen
148.380/430.950
Meteren, Buitenhof
onbekend
Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

Waarn.nr.:
Status:
Coördinaten:

127621
geen
150.400/430.730
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Toponiem:
Complextype:
Datering

onbekend
Late Middeleeuwen/Nieuwe tijd

Binnen het plangebied Hondsgemet liggen géén vindplaatsen met een archeologische status. I n
het zuidelijk aangrenzende deel van het studiegebied bevinden zich twee vindplaatsen die i n het
CMA zijn geregistreerd met een bepaalde status. Het betreft de volgende vindplaatsen:
CMA-code:
Status:
Coördinaten:
Toponiem:
Object:
Datering

391-023
Meldingsgebied (terrein van hoge archeologische waarde)
148.220/430.640
Meteren, Blankertseweg
sporen van bewoning
Late IJzertijd Romeinse tijd

CMA-code:
Status:
Coördinaten:
Toponiem:
Object:
Datering

39C-A13
Attentiegebied (terrein van archeologische betekenis)
148.320/430.110
Mark, Lage Blok
Sporen van bewoning
IJzerìijd

-

De vindplaats met CMA-code 39C-023 grenst direct aan de zuidgrens van het plangebied
Hondsgemet. Mogelijk houdt de reeds genoemde waarneming binnen het plangebied met
waarnemingsnummer 2120, meteen ten noorden van de Blankertseweg, verband met deze
vindplaats, aangezien op beide (o.a.) middeleeuws aardewerk is aangetroffen.
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4 Conclusies en aanbevelingen

Het studiegebied vormt een goed voorbeeld van een typisch rivierengebiedlandschap met een grote
diversiteit aan geologische en geomorfologische eenheden. Dit betekent dat hier i n het verleden
een gevarieerd landschap aanwezig was, dat verschillende mogelijkheden bood ten aanzien van
bewoning en andere menselijke activiteiten. De reeds bekende archeologische vindplaatsen i n en
archeologische verwachtingen van het studiegebied weerspiegelen dit beeld.
Er is in het studiegebied een groot aantal bekende archeologische vindplaatsen aanwezig, waarvan
de meeste echter buiten het feitelijke plangebied Hondsgemet liggen. Deze bevinden zich
hoofdzakelijk op een meandergordel waarvan een deel ook i n het plangebied aanwezig is (zie figuur
3). Vanuit de desbetreffende meandergordel lopen tevens oeverwalafzettingen en crevassen het
plangebied in. Deze dateren uit de periode dat de meandergordeldoor actieve rivierlopen gevormd
werd (globaal tussen 7000 en 1500 v. Chr.). Op deze oeverwalafiettingen en crevassen, die i n het
verleden goed bewoonbaar waren, bevinden zich waarschijnlijk nog onbekende archeologische
vindplaatsen. Hieraan is derhalve een hoge archeologische verwachting toegekend (zie
verwachtingskaart, figuur 4). Alleen de plaatsen waar vermoedelijk slechts relatief dunne lagen
oeverafzettingen op komafzettingen aanwezig zijn, hebben een middelmatige archeologische
verwachting. De categorie "lage archeologische verwachting" komt op de verwachtingskaart van het
studiegebied niet voor.
4.2 Conclusies met betrekking tot de mer Randweg
Voor de vergelijking van de te verwachten (nadelige) effecten ten aanzien van archeologische
waarden binnen de twee tracéalternatieven van de Randweg komen twee beoordelingscriteria i n
aanmerking:

a. doorsnijding van bekende archeologische vindplaatsen
b. doorsnijding van archeologische verwachtingszones
Deze criteria zijn samengevoegd op de archeologische verwachtingskaart (figuur 4), waarop
vervolgens de twee tracéalternatieven zijn geprojecteerd. Hieruit blijkt reeds dat geen van beide
alternatieven bekende vindplaatsen doorsnijden. De toetsing van effecten ten aanzien van
archeologische waarden binnen de tracéalternatieven vond derhalve uitsluitend plaats door de
doorsnijdingsafstandenvan de tracés door de verwachtingseenheden hoge archeologische
verwachting en middelmatige archeologische verwachting per eenheid per alternatief op te tellen.
Hieronder zijn de resultaten alsmede een korte toelichting hierop per tracéalternatief beschreven.
Voorkeursalternatief Randweg
Van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel tot de rijksweg 15 heeft het Voorkeursalternatief een lengte van
circa 1275 meter. Het tracé doorsnijdt de volgende afstanden door de genoemde
verwachtingseenheden:

Hoge archeologische verwachting: 575 m (735 m minus 160 m reeds verstoord, zie onder)
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Middelmatige archeologische verwachting: 540 m
Het noordelijke deel van het tracé doonnijdt een gebied met overwegend crevasseafiettingen,
waarvoor een hoge archelogische verwachting geldt Direct ten zuiden hiervan bevindt het tracé
zich ter hoogte van een diepgelegen meandergordel. Indien hierop archeologische resten aanwezig
zijn, liggen deze vermoedelijk dieper dan 2O
, m -Mv. Aangezien op deze meandergordel nog geen
archeologische vindplaatsen bekend zijn en eventuele archeologische resten door hun diepteligging
waarschijnlijk niet door de aanleg van de Randweg bedreigd worden, is i n het kader van deze
studie aan de desbetreffende zone een middelmatige archeologische verwachting toegekend (zie
ook 8 3.2). Ter hoogte van de Blankertseweg bestaat het bodemprofiel overwegend uit
oeverafzettingen van de ten zuiden van deze weg gelegen meandergordel. Deze hebben een hoge
archeologische verwachting. Het tracé loopt hier evenwel grotendeels over de huidige
Blankertseweg (160 m), waardoor bij aanleg van de Randweg niet of nauwelijks sprake zal zijn van
nieuwe bodemventoringen. Dit tracédeel met een hoge archeologische verwachting wordt derhalve
niet meegerekend bij de afweging tussen de beide alternatieven.
Omleggingsaltematief Randweg
Van de spoorlijn Geldermalsen-Tiel tot de rijksweg 15 heeft het Omleggingsaltematief van de
Randweg een lengte van circa 1590 meter. Het tracé doorsnijdt de volgende afstanden door de
genoemde verwachtingseenheden:
Hoge archeologische verwachting: 780 m (1140 m minus 360 m reeds verstoord, zie onder)
Middelmatige archeologische verwachting: 450 m
Ook van dit tracé loopt het noordelijke deel door een gebied met overwegend crevasseafzettingen,
waarvoor een hoge archelogische verwachting geldt. Een aanzienlijk deel van het tracé is hier
echter reeds verstoord door de Meersteeg (200 m), zodat hier bij aanleg van de Randweg niet of
nauwelijks sprake zal zijn van nieuwe bodemventoringen. Het zuidoostelijke tracédeel bevindt zich
i n de randzone van een gebied waar overwegend oeverafzettingen van de zuidelijker gelegen
meandergordel aanwezig zijn. Hiervoor geldt een hoge archeologische verwachting. I n deze zone
Ligt net buiten het tracé een bekende vindplaats (ARCHES-waamemingsnr. 127621). I n westelijke
richting doonnijdt het tracé een gebied waar volgens de beschikbare gegevens wel
oeverafiettingen liggen, maar waar het bodemprofiel hoofdzakelijk uit komafzettingen bestaat. Aan
de desbetreffende zone is derhalve een middelmatige archeologische verwachting toegekend. Deze
verwachting geldt ook voor de diepgelegen meandergordel die vlak voor de aansluiting met de
Blankertseweg l i g t Ter hoogte van de Blankertseweg bestaat het bodemprofiel overwegend uit
oeverafiettingen met een hoge archeologische verwachting. Het tracé loopt hier evenwel
grotendeels over de huidige Blankertseweg (160 m), waardoor bij aanleg van de Randweg niet of
nauwelijks sprake zal zijn van nieuwe bodemverstoringen. Dit traddeel met een hoge
archeologische verwachting wordt derhalve niet meegerekend bij de afweging tussen de beide
alternatieven. Hetzelfde geldt voor het bovengenoemde 200 m lange tracédeel dat samenvalt met
de Meersteeg,
4.3 Aanbevelingen

Algemeen
Uitgangspunt voor het archeologisch onderzoek i n het kader van de inrichtingsplannen voor het
plangebied Hondsgemet is het streven naar duurzaam behoud in situ van archeologische waarden.
Teneinde deze doelstelling zo goed mogelijk te kunnen verwezenlijken, dienen de aanwezige
archeologische waarden i n een vroeg stadium van de planvorming i n kaart te worden gebracht. De
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opgestelde verwachtingskaart vormt hierbij een belangrijk hulpmiddel. Aangezien deze echter
geheel op bureaustudie gebaseerd is, is een doelgerichte veldkartering noodzakelijk om de
venvachtingen om te zetten i n een beeld van de werkel!jke situatie ten aanzien van de aanwezige
archeologische waarden.
Aangezien voor het plangebied uitsluitend hoge en middelmatige archeologische verwachtingen
gelden, dient het gehele gebied gekarteerd te worden. Omdat het echter een groot gebied betreft
waarbinnen relatief veel verschillende geologische en geomorfologische eenheden voorkomen die
van invloed zijn op de archeologische verwachting, wordt voorgesteld het gebied i n eerste
instantie door middel van een verkennend booronderzoek te karteren. Figuur 3 uit deze rapportage
vormt hiervoor een zeer bruikbare ondergrond. Op basis van het verkennend booronderzoek kan de
venvachtingskaart gecontroleerd worden en kan bepaald worden welke gebiedsdelen i n aanmerking
komen voor een karterend archeologisch booronderzoek. Deze opzet is ook reeds i n het
onderzoeksvoorstel voor de AAI-l (zie hoofdstuk 1) beschreven.

Advìes ten aanzien van de mer Randweg
Op grond van de i n paragraaf 4.2 verwoorde aannames en afwegingen wordt hier het ten aanzien
van het aspect archeologie minst schadelijke tracéalternatief genoemd.
Het Voorkeursaltematief doorsnijdt geen archeologische vindplaatsen en doorsnijdt over een
beduidend kortere afstand gebieden met een hoge archeologische verwachting dan het
Omleggingsaltematief. Derhalve is het Voorkeursaltematief ten aanzien van het aspect archeologie
het minst schadelijk en verdient het de voorkeur boven het Omleggingsaltematief.
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Overzicht van figuren
Figuur 1. De Ligging van het studiegebied (gearceerd); inzet: ligging in Nederland.
Figuur 2. Schematische doorsnede door een gebied in de Betuwe.
Figuur 3. Archeologische vindplaatsen op geologische ondergrond.
Figuur 4. Archeologische verwachtingskaart met tracéaltematieven van de Randweg.
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Archeologisch Aâviesbureau R M P voert in opdracht van de gemeente Geldermaisen een
Aanvulbnde Arch~ologischeInvontarisatie (MI-l) uit voor het plangebied Hondsgemct.
Onderded uan de púnvornring v m t de aanleg van de Qnâweg, die het mgebicd van noord
naar zuid d o m i j d t Voor de voor de Randweg benodigde milieu &ct rapportage wordt in dit
briefrapport vcrsiag gedaan van de resultaten van de MI dit betrekking hebben op het

gepbnde trac8 van de randweg.
Voor aanvang van deze MI was ten wontudii verricht, waarbij op basb van reeds bekende
gegevens een archeologis~wwachtingskaart wmardigd ù voor het gehde phngebieá cn
het tnd van de Randweg in het bijzonder (Huhuls, 2000).
Het onderhavige ontwerptnd loopt vanaf de oprit n n het bestaande viaduct waarmee de
ankcltra weg de A I S kruist in eccr gebogen (ijn naar het nwrdwcrtsn waar het de Meenteeg
en âe spoorlijn 6eWmlsen-Tiel buist. Onderzocht b het d t d van het breb tussen de
Bbnkettse weg in htt zuiden en de Meersteg in het noorden.

De archeologische kartering in het trad van de Randmg W n d uit hrtwcnd booronderxoelr,
In het iivieddeigcbied vonnen boringcn m doc(trdniid middel om wkrzcttingsrestcn In
kaart te brengen. Oe locaties waar vroegere bewoning heeft phkgavonden, zijn in kleibodems
veelal goed WW te nemen aan de hand van zogmaanide archeologisdieindicatoren. langdurig
hoonde nedCIZettingstsiihinenzijn vaak hhnlrtnwn u n reiaîief donkm bodemiagen met
onâw a n w houtskool forhrtubcldten. botmaterhl m aatdewkbgm«iben.
Ntdemttingsterrtmcnmet een geringe omvang of met een korte btwnlngsduur en andere

n doorgaans echter
vindpiutstypen, mlas gnfvcWen en akkercornpbxen, m r n ~ e n d&
mbder duiddijk Het wntnfftn van slechts enktlr oarc~cologitche
Indicatoren" in een boring
k n mds unltiding vonnen voor het îokussmi van em vindplaats, Bodngen vormen een
d o e l t r ~ n dmidW om deze op te sporen. Derhalve b in dit gebied een lurtcnnd
booronder& ukgevoerd. ûe boringen zijn geplaatst in ruien met een onderlinge rfmnd van
L(O meter. De botingen blnncn kdan rui rijn gezet op e n onderünge afstand van 50 meter.
Dc boorpunten binnen ren raai vw~prhgen25 ncfcr ten opzichte vn dk In de naastgelegen
rui, waardoor sen systwm bestand uit nagmoeg g e ü j h t g e driehoeb ontstaat. Op deze
wijs b een grid verbrgen w a a M met het geplande aantal boringen de grootste trdbns
wordt bereik De boordidrtheid bedraagt zes borlngen per hedarc. In tataal zijn in en dìrek
naast het trad van de randweg 45 botingen g e a t die volgens vaste nditujncn zijn
beschrevwn. De boringen warden veiricht meteen Edelmanboor (diam. 7 m) en een gutsboot
(dum. 3 cm). ib bodngen zijn gezet tot een maximale diepte van 200 m -MV, op enkele
p h a m waar de bodemkundige sitwtie onduidelijk was, b geboord tot 3.00 -HV. Op plastren
waar de mate boonecultatm daartoe aanleiding grven. werd met een grotere Eáelrnrnboor
(megaboor: diameter tntulfcm) extra grondvolume opgeboord, waarbij het grondmonster is
gezeefd en het residu vervolgens Os geVnspacteerd op de aanwezigheid van rrclrcologische
indicrtonn. Met dergelijke megaboringen is getracht unvulhd (diqnostisch)
vondstmaterhalte vcnrmcbn. Daarnaast zijn ook «i&(c boringen buitni de te ondenwk
strook gezet, teneinde bepaalde resultrtcn binnen deze strook te kunnen verklaren. A l dczc
extra bodngen valien onder de noemer 'controkboringen'. Op de twee akkergcralcn in het
trad die op het monwnt van ondenock braak bgen is naast het booiondtitack een
o p m b b & n n g uit-d,
waarbij Pystenutisch guocht is naar r r h l o g i s c h materiul
het ogpcnihk fn
tot de cwinaiu aanwezige boomgaardpercekn was hier
sprak van een rablijkt tot gode wndrtn&ththtíd.

ûe veldw«lruimheden Mor het ded van M plangebied Hondy)«aet âat voor de Randweg
bestemd is, w d e n uitgevoerd tussen 3 en 25 apti12000. Dc andcnochte perden waren op
het moment van onderwek in gebruik als boomgaard of akkedand. Deze laatste waren op het
m o m t van ondt~oekal wel ment geploegd maar nog nitî ingezaaid.
Op een ca 100 meter lang d d van het tracé was onderzoek niet mogelijk omdat hier
toestemming door de gebruiker geweigerd werd (tie figw).

Clobgishe opbouw van hot ondmocbtr geóiod
Het plangebied maakt k 1 uit van het Neder-Betuwse rivierengebied. Volgens & gebruikte
geologbche kaart, (oopt de grens Van het petinarint gebied even ten westen van het
phngebitd. Deze enipuins arbibaire grens markeert de scheidhg tussen de Westland Formatie
in het westen en de Betuwe Fomtic i n het oosten. De bodem in het plangebicd bestaat geheel
uit holocene fluviatiele afzettingen van kìeì, zavel en und. ûen afrettingm behoren toe aan
verschillende geologische eenheden en geomorfologfxha d i j n & .
ûe op W wn de vaontudi opged~ldtkart (Haarhuis, #100), die gebaseerd is op bestaand
kleinschalig geologadi m geomorfologisch kaartmatetiaal kon door het booronderzoek verder
vrrn)nd en aangevuld worden. I n het onderhvlge randwegtrad behoren de bowngenoemde
fiuvùtkle afzettingen voor een belingrljk deel tot t w w uit zavel en zand opgebouwde
olevouen, in het noordem respectievelijk het zuidoosten gelogen. Crevam a j n
doorbraakgeulen door een o e w m l die zich als een zandbaan in de ondwgtond manifesteren.
Vbbr de W j k i n g van k t rivicmigebled boden dergelfjb zandbanen, die in het vroegere
Iandsdmp als een fug dchtbaar waren, goede vestigingrvoorwaarden. I n de noordclfjlce
m v w c Iron nog oen vroegere nstgeul unqctoond worden. Voor het overige werd de
ondergrond, mals aangetmfhn i n de boringen, de eerste een tot anderhalve meter onder
maaiveld gevormd door ocmfzecdngen, die zich in het boorprofielk c n ~ k c nals u w 1of
lichtc klei. Daaronder M n & zich vrijwel overal zware komldci.

Anhaologia
&t uitzondering van een werden i n geen van de boringen in en om het tracé van de Randweg
archeologische aangetroffen. Ik eníge uitzondering wordt gevormd door boring 21, waaïin op
e n diepte van 1.50 meter -MV een fragment verbrand bot werd ungetnffkn fn de
ovtrgrngszone van een zavelige oevwwalrftamng nart een Heiige komafwtting. controk van
dezt bevinding mudels monstername mtt de megaboor (zie boven) van sediment tussen de
1,CO en 1,60 meter -MV leverde echter geen aanvuuendc aanwijzingen op. Op buis van deze
enkele vondst is dan ook niet a m te nemen dat rich hier een archeologische vindplaats in de
ondergrond bevindt.
Zoals boven aangegeven kon a 100 meter van het trad niet onderzocht worden. Volgem de
voor het gebltd opgasteide vcwadningskaart (Huhuis. 2000) Egt dit tracêdeel in ten gebied
met een midMmat5ge aidwdopir*t. Hierbu i s echter ml o t.meticen dn deze mnchting
is opgesteld aan de hand van globaîe geologìsche en geonod! Logische h m e i b c n en dat de
f'eMjh bodmopbouw, mils ook <n het overige tnc4 van k Randweg, penwnceérdsc P. W
name de 11991ngwn het dcsbetrcflrwidem e i n aan de rand urn de ocmmlrfzettingen van de
grote stsoorngordel die hier direct zuidelijk van Est naar Meteren loopt en het feit dat zich ter

pîaatse in de diepere ondergrond een aevasse bevindt (HPIIJIuis, 2000) bat het niet toe de
aanwezigheld n n archeologische bewoningsmlm uit te ruten.

Condusiw
Met uitzondering van een M n , niet toegankelijk deel van het geplanâe trad kon het
krtctrnóe boorond«2mk uitgevoerd worden mak op b u i s van de voorstudie was gepúnd. I n
het dcc1dat ondertocht bon wordan, werden geen archeotogischa vindpimtsen aangetroffen.
Voor het niet ondtmchte deel blijft de mogelijkheid van aanwezigheid van nedenettinguesten

aanmrig.
knbwdirgin
Voor het ondeaodrte deel van het randwegbad is voor wat betreft ck anditobgie geen nader
onderzoek noodukelijk. Archeologische waarden zijn hier n a r alle nnarschijnlijkhcid niet in
het geding.
In k nkt ondmodite d d dienen u,snel mogeîijk brterende boringen gezet te worden om
ook h k archeologische wu~dcnai b n niet te kunnen uitsiuiten.
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Inleiding
Met de realisatie van de 'Betuwelijn' die voortvloeit uit het TracCbesluit Betuweroute
zal in de nabije toekomst een aantal veranderingen plaatsvinden in en rondom Geldermalsen. In hoofdlijnen vinden de volgende veranderingen plaats:
de aansluiting 'Meteren' op de A1 S komt te vervallen;
de aansluiting Wadenoijen' vanuit Geldermalsen zal uitsluitend bereikbaar zijn
via de Tielerweg;
er wordt een nieuwe aansluiting op de Rijksweg A1 5 gerealiseerd ter hoogte van
de Blankcrtsmcg.
De Blankertsmeg is echter niet geschikt om de te verwachten verkeersintensiteiten
goed af te wikkcien. Bij het streven naar de meest ideale oplossing bij deze verandcrende vtrkcerssituatie wilde de gemeente Geldermalsen tevens iets doen ter verbetering
van de verkeersveiligheid op de Rijksstraatweg en het terugdringen van het verkeer
door het centmm van Geldermalsm. Voor de gemeente is dit aanleiding geweest om
de aanleg van de Randweg Se fase in studie te nemen.

-

Volgens het besluit milieu-effectrapportage, moet hiervoor een milieu-cffectrapport
(MER)worden opgesteld. Het MER moet voldoende informatie geven over de milieueffecten van de aanleg van een nieuw tracC.
De gemeente Geldermalsen heeft Goudappel Coffeng BV gevraagd om in dit kader de
verkccrsberekeningen en de daaruit voortvloeiende milieu-effecten (geluidshinder en
luchtverontreiniging) in beeld te brengen. Dit rapport is een bcschriJving van de totstandkoming van het verkcersmodei en het milieumodel en cen technische weergave
van de berekeningen die met deze modellen zijn gemaakt. Het rapport dient vooral als
een cijfermatige onderbouwing van de m.t.r.-studie en bevat daarom geen uitgebreide
analyses.
Leesunjzet
Het rapport is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 2 is een omschrijving gegwen van de altematiwen die de gemeente
Geldemalsen in beschouwing heeft genomen. In de hoofdstukken 3 en 4 volgen rcspectievelijk cen beschrijving van de totstandkoming van het verkeenmodel en de
totstandkoming van het milieumodel. De resultaten van de modelberekeningen staan
in hoofdstuk 5 (verkeersindicatoren)en in hoofdstuk 6 (milieu-indicatoren).
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Beschrijving van de alternatieven

i.

i,?

Vooraf
Sinds enkelejaren beschikt de gemeente Geldermalsen over een verkeersmodel ( G e
meente Geldermalsen Verkeersstructuurplan 1996 [l]).Dit verkeersmodel beschrijft
het autoverkeer gedurende n n ctmaalperiode voor een gemiddelde werkdag. Met dit
model kunnen berekeningen worden uitgevoerd op het gebied van verkeer en milieu.
Zo kunnen er prognoses worden gemaakt van bijvoorbeeld verlteersintensiteiten,
voertuigkilometrage, verkeersveiligheid, en van milieuaspccten (geluidshinder en
luchtverontreiniging). Verschillen tussen modelalternaticven zijn eenvoudig door te
rekenen.
Voordat de berekeningen tussen altematiwen kunnen worden uitgwoerd, dienen eerst
de modelgegevens te worden aangepast naar de huidige situatie. Het vigerende verkeersmodel Geldermalsen dateert namelijk uit 1996 en zal dus moeten worden aangc
past van 1996 naar 2000. De uitgangspunten die bij deze aanpassingen zijn gehanteerd, dienen cveneens te worden vastgesteld. De algemene modeluitgangspunten zijn
nader beschreven in de totstandkoming van het verkeersmodel (zie hoofdstuk 3). Deze
algemene uitgangspunten van het verkeersmodel gelden voor alle alternaticven.
De meer specifieke uitgangspunten per alternatief, dat wil zeggen de verschillen tussen
de diverse modelalternatiwen, zijn in dit hoofdstuk nader uitgewerkt.
Conform de startnotitie zijn er, naast het model van de huidige situatie (2000), vier
altematiwen onderzocht. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar uitwerking van de
verlteenaspccten en uitwerking van de milieuaspecten. Bij iedere variant is aangegeven of van de betreffende variant de verkeenaspecten zijn uitgewerkt dan wel de
milieuaspccten. Alle altematiwen zijn totstandgekomen in overleg met de gemeente
Geldermalsen.
Om te bcgínnen is er een rcferentiealtematief opgesteld. Dit alternatief, verder te n o c
men het 'Nulalternatief, geldt als referentie voor het vergelijken en beoordelen van de
overige altematiwen. In feite geeft h& de situatie 20 15 weer zonder oplossingen voor
de situatie die is ontstaan ten g m l g e van de aanleg van de Betuwelijn.
Homel naar de mening van de Commissie m.e.r. het Nulalternatief geen reëel altematief is, hebben wij dit alternatief wel modelmatig in beschouwing genomen. Met name
om een vergelijking en een beoordeling van de overige alternaticven mogelijk te maken. Met die overige alternatiwen wordt ernaar gestreefd om zo goed mogelijke oplossingen te vinden voor de ontstane verkeersproblemen. De alternatiwen worden kort
toegelicht.
Omschrijving Nuialtcrnatief
In het Nulalternatief 201 5 wordt ervan uitgegaan dat de Betuweroute er al ligt. Er ligt
nog geen randweg tussen de Provincialeweg Oost (N327)en de A1 5. De aansluiting
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A1 5 ter hoogte van Wadenoijen is vanuit Geldermalsen alleen te bereiken via de Tic-

lerweg. Dat wil zeggen dat het deel van de Provincialeweg Oost tussen Poppenbouwing en aansluiting Wadenoijen als gwolg van de Betuweroute verdwijnt. Verder
wordt ervan uitgegaan dat de nieuwe aansluiting op Rijksweg A1 5 ter hoogte van de
Blankertscweg wel is gerealiseerd. De aansluiting bij Meteren is opgeheven zodat het
verkeer vanuit Geldermalsen via de Blankutscweg naar de A1 5 rijdt. De Randweg is
wel doorgetrokken tot aan de Rijnstraat.
Van dit alternatief zijn zowel de verkeerskundige als de milieukundige berekeningen
uitgevoerd.
Op basis van het Nulalternatief 20 15 zijn enkele alternatieven opgesteld voor de
Randweg 5e fase:
Al enige jaren speelt in Geldermalsen een discussie over de realisatie van een 2=bmg
over de Linge. Uit eerdere verkeersstudies is gebleken dat de realisatie van deze bmg
behoorlijke verschuivingen van het autoverkeer met zich meebrengt. Mede gelet op de
duurzaamheid van dit alternatief, wordt dit het Voorkeursalternatief genoemd en
wordt dit alternatief in beschouwing genomen voor de situatie zonder en met een 2e
bmg over de Linge.
VoorkeursaltematiefA (zonder 2CLingcbncg)
Er komt een nieuw tracé tussen de aansluiting Rijksweg A1S ui de Blankertseweg tot
aan de Provincialeweg Oost (N327). Dit tracé sluit rcchtstrreks aan op de huidige
Randweg. Van dit aiternatief zijn zowel de vcrknrskundige als de milieukundige bere
keningen uitgevoerd.
Voorkeursalternatief B (met 2' Lingehg)
Er komt net als in Voorkeursalternatief A een nieuw tract tussen de aansluiting Rijksweg A15 en de Blankertseweg tot aan de Provincialmeg Oost (N327) die mhtstrceks
aansluit op de Randweg. Daamaast wordt de Randweg doorgetrokken via een tweede
Lingebmg tot voorbij Buurmalsen. Aansluiting met de bestaande Rijksstraatweg vindt
plaats ten noorden van Buurmalsen. Van dit alternatief zijn zowel de verkeerskundige
als de milieukundige berekeningen uitgwoerd.

Het Omleggingsalternatief
Het Omleggingsalternatief ziet er als volgt uit: Er komt een nieuw tracé tussen de
aansluiting Rijksweg A15 en de Blankertseweg tot aan de Provincialmeg Oost (N327),
die leidt langs de vuilnisstortplaats en vervolgens aansluit op de Meersteeg Poppenbouwing. In dit alternatief wordt gebruikgemaakt van de bestaande spoorwegovergang.
Het advies van de Commissie m.e.r. met betrekking tot dit alternatief luidt als volgt:
'De commissie betwijfelt dat het Omleggingsalternatiefeen reëel alternatief is. Het
voordeel van dit alternatief, te weten de aansluiting op de ai bestaande spoorwegovergang, is marginaal. Een groot nadeel van dit alternatief is dat het nieuwe tracé niet

-
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direct aansluit op het gerealiseerde gedeelte van de Randweg en dat het alternatief
leidt tot ongewenste verkcersrelaties op de Blankertseweg'.
Dit altematief is met name doorgerekend om een cijfermatige onderbouwing te kunnen geven van bovenstaande argumenten. Van dit alternatief zijn alleen de verkeerskundige berekeningen uitgevoerd.

Het meest milicuvricndelijke altctnatief (MM.]
Dit is een altematief dat het milieu het meest beschermt en is (deels) gebaseerd op het
Voorkeursalternatief enlof het Omleggingsaltematief, waarbij een extra pakket aan
milieubeschermende maatregelen is toegevoegd. Er zijn ten opzichte van de eerder
bcschrrven varianten geen andere verteerskundige maatregelen toegevoegd. Dit alternatief is niet uitgewerkt qua berekeningen.
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Beschrijving van het verkeersmodel
3.1

Inleiding

Het verkeersmodel (autoverkeer, etrnaalperiode) van de gemeente Geldermalsen is opgesteld in 1996. Op basis van dit model is toen ook een prognose opgesteld voor
201 5. De hierbij gehanteerde uitgangspunten, zoals de ontwikkeling van het aantal
inwonen en arbeidsplaatsen, zijn voor een groot deel nog steeds actueel en hebben
daarom ook als basis gediend voor de totstandkoming van het verkeenmodel huidige
situatie (dat wil zeggen het jaar 2000) en de geactualiseerde modelvarianten van
20 15. Tussen 1996 en 2000 hebben zich echter ook enkele nieuwe ontwikkelingen
voorgedaan die zeker meegenomen moetm worden in de actualisering van het verkeenmodel.
In dit hoofdstuk staan de belangrijkste ontwikkelingen vermeld die van belang zijn
voor de vaststelling van het geactualiseerde verkeersmodel huidige situatie (2000) en
de verschillende modelvarianten 201 5. Met de geactualiseerde modelvarianten isvervolgens een aantal indicatoren uitgerekend op het gebied van verkeer en milieu.

Definitie van het studiegebied
Het verkeenmodel Geldermalsen beschrijft de verkeersstromen in de hele gemeente
Geldermalsen. Voor d a e m.c.r.-studie die vooral betrekking heeft op het gebied ten
zuiden van de kern Geldermalsen, is het niet nodig om het complete model in het
studiegebied te betrekken. Als studiegebied is gedefinieerd het gebied waarin de voorgenomen activiteiten de nodige verschuivingen in de verkeersbelasting teweeg zullen
brengen. Meer concreet, het grondgebied van de gemeente Geldermalsen begrensd
door de oostelijke gemeentegrens, de zuidelijke gemeentegrens, de spoodijn Utrecht Den Bosch en de Hooglandse Wetering, vormt in deze studie het studiegebied.
De resultaten die in dit rapport staan vermeld aangaande verkeersgegevens hebben
dan ook betrekking op het studiegebied. Voor de milieukenmerken geldt dit niet. Deze
hebben betrekking op em deel van het studiegebied (zie h i e ~ o o paragraaf
r
4.2)
Op afieclding 1 zijn de wegen weergegeven die binnen het studiegebied vallen.

Actuaiiscring vcrkeusmodel van 1996 naar 2000
Om het model 1996 te actualiseren is een aantal stappen doorlopen in overleg met de
gemeente Geidermalsen. Deze stappen zijn te onderscheiden in:
- sociaal-economische wijzigingen;
- wegennetwijzigingen;
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-

mobiliteitsontwikkeling 1996-2000;
- modeltoetsing.
Hierna worden d a e stappen achtereenvolgens nader uitgmerkt.
Sociaal-cconomtschc wa~zigingen
Alle grote veranderingen qua inwoneraantallen en arbeidsplaatsaantallen binnen de
gemeente Geldermalsen zijn verwerkt ten opzichte van 1996. Concreet betekent dit:
- toename inwonen als gwolg van nieuwbouw Langeakker;
- toename inwoners als gwolg van nieuwbouw Ravenstein Rijksstraatweg;
- toename arbeidsplaatsen als gwolg bedflventerrein Hoge Weide m;
- toename inwoners als gwolg nieuwbouw Kalenbug I en II;
- toename inwoners als gwolg nieuwbouw Bcesd.
Wegmnctw,~zigingcn

Er zijn ten opzichte van 1996 enkele wcgennetwijzigingen doorgwoerd:
- Als gwolg van nieuwbouw in de wijk galenberg is de Brcdestraat door middel
van de Verlengde Brcdestraat doorgctrokkcn naar de Rijksstraatweg. Aanvullend
zijn twee nieuwe modelzones Kalenberg gerealiseerd (zie ook sociaal-cconornische wijzigingen).
- Vanaf de Wilhelminastraat in Meteren is de modelsnelheid op de Rijkssbaatweg
in de richting van Geidermalsen verlaagd tot 50 kmlh. Dit was 80 W h .
- De wrkeersmaatregelen die slechts tijdelijk gelden (maatregelen geldend voor de
ochtendspits) zijn niet in het verkeersmodel opgenomen omdat het een etmaalmodel bctrefi. Het gaat hier om Acquoysemm en de Daam van Dijkweg.
De Wilhelminastraat in Meteren is afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

-

Moòilitcitsontwàkkeling 1996-2000

Uit landelijke tellingen op provinciale wegen en rijkswegen is gebleken dat de mobiliteit tussen 1996 en 2000 fors is toegenomen. Dit geldt ook voor het verkeer in Gelderland (bron: Gelders Verkeer d i m e jaargangen). Als gemiddeld groeicijfer is een
toename aangehouden van 2% per jaar. Dit betekent dat de mobiliteitsgroei in het
verkeersmodel Geldermalsen 2000 is gesteld op 8% ten opzichte van de situatie in
199 6 (inclusief sociaal-economische ontwikkelingen).

Modeltoetsing
Nadat alle voornoemde wijzigingen in het verkeersmodel zijn ingebracht, dienen de
uitkomsten van de modelkalibratie te worden getoetst aan beschikbare telcijfers. Ter
toetsing van het model 2000 dienen onder andere de meest recente telcijfm van de
gemeente. Indien geen recente telcijfers voorhanden waren, zijn in overleg met de
gemeente de telcijfers van 1996 met 8% opgehoogd.
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Specifieke opmerkingen hierbij:
het telpunt op de 'Brdestraat' is niet als voorwaarde ingevoerd, omdat vanwege
het gereedgekomen van nieuwbouw in de wijk Kalenberg de telwaarde uit 1996
niet meer actueel is;
- er Wjn naast de gehanteerde telpunten in 1996 vijf nieuwe telpunten opgenomen,
te weten Rijnstraat, Tieluweg, Willem de Zwijgerweg, Randweg en Human
Kuijkstraat.

-

Met inachtneming van vorenstaande beschrijvingen is het verkeenmodel 2000 vastgesteld.

3.4

Totstandkoming van het verkeusmodel2015

Analoog aan de actualisering van 1996 naar 2000 zijn de veranderingen die zullen
plaatsvinden in de gemeente Geldermalsen tussen 2000 en 2015 ook weer per ondndeel beschreven. Dit zijn achtereenvolgens de sociaal-economische wijzigingen, de
wijzigingen in het wegennet en de te verwachten mobiliteitsontwikkeling.Toetsing
van het model kan uiteraard niet plaatsvinden. Soms zijn de wijzigingen niet voor alle
modelvarianten 2015 identiek. In dat geval is daarvan melding gemaakt.

Woningbouw Hondsgemet. Er is voorzien in 800 woningen. In het Nulalternatief
zijn alle woningen ontsloten op de Rijksstraatweg. In de overige alternatieven
zijn 400 woningen ontsloten via de nieuwe Randweg en 400 woningen op de
Rijksstraatweg.
Woningbouw Kalenberg Iil. Deze 366 woningen zijn toegevoegd aan de woningen Kalenberg I en Ii. Ten opzichte van model 2000 betekent dit geen infrastructurele verandering in het model maar uitsluitend een toename van het aantal
ritten vanuit Kalenberg I en Ii. De ontsluiting is gelijk gebleven ten opzichte van
het netwerk 2000.
Woningbouw Middengebied: Er zijn 150 woningen toegevoegd aan de bestaande
zone voor dat gebied. De ontsluiting hiervan vindt nu, naast een ontsluiting op
de Rijksstraatweg, tevens plaats op Laageinde.
Scholencomplex Lingeborgh, een kantorencomplex en een kerk ten zuiden van de
N327. Een en ander is aangesloten op Laageinde. Dit geldt voor alle modelvarianten.
Bcdrijventerrein Hondsgemet I en 11. De ontsluiting vindt plaats via de Randweg.
In het Nulalternatief is Hondsgemet aangesloten op de Provincialeweg bij de
Poppenbouwing.
Verplaatsing van bestaande activiteiten ten behoeve van het veilingterrein.
In de prognose die is gemaakt in 1996 was sprake van een aanname met betrekking
tot woningverdunning naar 20 15 toe. Deze aanname is overgenomen.

Goudappd Coffmg
Adviseurs verkeer m venion

Wegennetwijzigingen
Er zijn in deze studie totaal vier netwerkvarianten onderscheiden, te weten:
- het Nuialtcmatief;
het Voorkeursalternatief A (zonder 2' Lingebnigj;
- het Voorkeunaltematief B (met 2' Lingebrug);
het Ornlcggingsalternatief.
Het 'meest milieuvriendelijke alternatief' is geen netwerkvariant maar betreft e n pakket aan Ieefbaarheidsbevordemde maatregelen die uitsluitend milieuconsequenties
hebben.

-

-

De navolgende infrastructurele maatregelen gelden voor alle varianten:
Doortreblring van de Randweg 3' fase.
Aanpassing bocht Kostvcrlorenkade (geen gwolgen voor netwerkvarianten).
Afsluiting Panovcn.
30 km/h-maatregelen Prinses Marijkeweg.
Vervallen op-lafrit A l 5 Meteren.
Veranderen op-lafrit Wadenoijen.
Nieuwe aansluiting A l 5. Verdere ontsluiting via Blankertseweg.
50 kmlh-maatregelen Provincialeweg N327 tussen rotonde Rijksstraatweg en
rotonde Laageinde.
Terugbrengen rfjsnelheid Rijksstraatweg (vanaf Dorpsstraat Meteren tot aan Kennedylaan) naar 50 km/h.
Aanwijzing woongebieden als 30 kmlh-gebied volgens het wrkeersveiligheidsplan (Oemeente Geidermalm Verknrsveilighddsplan [6]).Hierbij zijn de Rijksstraatweg in Geldermalsen, de Herman Kuijkstraat en de Koningsweg betrokken.
Verder is de kom Buurmalsen weneens betrokken in het verkee~~veiligheidsplan.
Dit betekent een snelheidsverlaging tot 40 km/h in de kom van Buurmaisen op de
Rijksstraatweg aldaar.

in het Nulalternatief is de Randweg niet doorgetrokken naar de A15. In het Voorkeursalternatief A (zonder 2' brug) is de Randweg doorgetrokken van de Provincialeweg Oost N327 tot de aansluiting A l 5. Dit geldt ook voor het Voorkeursalternatief B
(met 2' brug). Aanvullend in het Voorkeursalternatief B is de Randweg doorgetrokken
tot aan de Burensedijk en verder tot aan de Rijksstraatweg ten noorden van Buurmalsen.
in het Omleggingsalternatiefwordt de Randweg vanaf de aansluiting A15 aangesloten
op de Meersteeg/Poppenbouwing.
Mobilitcitsoniwikkeling 2000-201 5
in 1996 zijn aannamen gedaan voor de mobiliteitsontwikkeling in 201 5, namelijk:
- groeipercentage van het interne verkcer: lm;
- groeipercentage van h a externe verkeer: 15%;
groeipercentage van het doorgaand verkeer: 20%.

-
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Afgezien van de reeds verstrelten periode tussen 1996 en 2000 is er geen reden om af
te wijken van deze gehanteerde groeipercentages. Het vigerende beleid van de h o g m
overheid wordt hierbij derhalve gwoigd (SW2).Dit betekent dat de volgende groeipercentages zijn g e h a n t d ter bepaling van de nieuwe prognoses:
- groeipercentage intern verkeer: 8%;
- groeipercentage extern verknr: 12%;
- groeipercentage doorgaand verkeer: 16%.
Dit betekent twens dat de guealisccrde extra groei in de periode 1996-2000 ook
meegenomen is in de prognose en dat daardoor de geactualiseerde prognose 201 5
hoger uitkomt dan de prognose 201 5 die is gedaan in 1996.
Met het gedifferentieerd meenemen van de groci van de automobiliteit wordt een ontwikkeling gesimuleerd die is vastgelegd in de verschillende landelijke en regionale
mobiliteitsplannrn en die ook de feitelijke grod op een adquate wijze weerspiegelt.
Zowel de plannen als de feitciijke ontwikkelingen laten immers een toenemende gemiddelde ritlengte zien (ritten over de langere afstand nemen toe) m het studs dmkker worden op het hoofdwegennet, met name autosnelwegen. De groei op het lokale
wegennet is relatief gezien veel minder.
Uit vorenstaande percentages kan niet de conclusie worden getrokken dat het doorgaande vulreer ervoor zorgdraagt dat binnen de kern Geldamalsen de intensiteiten
met 16% toenemen. De totale groci van de intensiteit is namelijk afhankelijk van
minimaal drie elementen, te weten: sociaal-economisch groci, wijzigingen in routekeuze en mobilitei~ontwiWte1ingen.De sociaal-economische groei in de vorm van de
realisatie van woon- of werkgebieden leidt tot extra (auto)vcrkeer, terwijl wijzigingen
in de verkeersinfrastmctuur kunnen leiden tot een andere routekeuze. Andere routekeuzen leiden tot een vermeerdering of vermindering van autoverkeer op lokale
schaal. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van 30 kmlh-gebieden.

in dit verband wordt opgemerkt dat de consquentie van het conformeren aan het
vigerende mobiliteitsbeleid betekent, dat ervan wordt uitgegaan dat de verkeersafwikkeling op autosnelwegen rond Oeldermalsen ten minste op hetzelfde niveau blijft als
in de huidige situatie. Anders gezegd: toekomstige ontwikkelingen op Rijkmg A2
enlof Rijksweg A1 5 leiden niet tot andere routes voor het doorgaande autosnelwegenverkeer dan op dit moment het geval is.
Kortom: de som van de drie genoemde elementen leidt tot een toe- of afname van het
autoverkeer. In dit verkeenmodel zijn al deze elementen meegenomen.
Het verkeersmodel2015 is totstandgekomen met inachtneming van vorenstaande
ontwikkelingen.

I
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Indicatoren autoverkeer

Om een goede vergelijking tussen de alternatieven mogelijk te maken, is een vergclijking uitgevoerd op een aantal indicatoren. Dae indicatoren met betrekking tot het
autoverkeer, sluiten aan bij de richtlifnenvoor het MER.
Voor het verkeersmodel huidige situatie 2000, het Nulalternatief 20 15, en de drie
overige alternatieven zijn gegevens venameid voor de volgende verkeersindicatoren:
Verkeersintensiteiten van wegvakken gelegen in het studiegebied. Er is onderscheid gemaakt in resultaten van tellingen en toedelingen van de betreffende alternatieven.
- Verkeerssooiten. Hiermec wordt het interne, externe en doorgaande verkeer ten
opzichte van de kern Geldermalsen bedoeld.
Ongevallenrisico. Dit is uitgedrukt in het aantal Ietselongevallm voor het studie
gebied. Hiewoor is een wegtype geïntroduceerd voor alle wegen binnen het studiegebied. Dae wegtypen die zich onderscheiden in binnen of buiten de b t
bouwde kom, het al dan niet aanwaig zijn van gescheiden fietsvoorzieningen en
de wettelijke snelheid, zijn vastgesteld in overleg met de gemeente. Op afbeelding
1 is de indeling naar wegtype weergegeven.
Voemiigkiiomctrage naar wegtype. Hiermee wordt bedoeld het totaal aantal gereden voertuigkiiomcters binnen het studiegebied per alternatief waarbij daeifde
wegtype-indeling is gehanteerd als bij de ongevallenbmkeningen.

-

-

-

De uitwerking en de modelrcsultaten van bovenstaande verkecrsindicatorm zijn bc
schreven in hoofdstuk 6.
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Beschrijving van het milieumodel
Inleiding
Aansluitend op de resultaten uit het verkccrsmodel zijn voor de verschillende alternatieven de milieuconsequenties ten gevolge van h a autoverkeer in beeld gebracht.
De milieuconsequenticsten gevolge van het autoverkeer hebben enerzijds betrekking
op de geluidshinder en andenljds op de luchtverontreiniging.

De berekeningen voor het aspect geluid worden uitgevoerd met Standaardzekenmethode I (SRM-I) uit het Reken- en Mectvoorschrift Verkeerslawaai. De wcttdijk geluidsaftrek die hierbij geldt (artikel 103 Wet geluidhinder) is toegepast bij de buckming
van de verschillende varianten. Voor het aspect luchtverontreinigingwordt gebmikgemaakt van het CAR-model.
Om de gduids- en luchtberekeningen uit te voeren, is het noodzakelijk om naast gegevens uit het verkeenmodel en voertuigverdelingen (gebaseerd op beschikbam telg*
gcvens) ook omgevingskenmerken te verzamelen. D a t gegevens zoals &and wegasgwel en wegdekverharding zijn vanaf kaart ui in het veld door Goudappcl Coffeng
verzameld en ingevoerd in een milieumodel (verkeersmilieukaart).in het milieumodel
zijn de milieuberekeningen voor de verschillende altemadwen uitgwoerd.

Studiegebied milieukenmerken (geluids- en luchtbmkeningen)
De omgevingskenmerken zijn niet voor alle woonstraten in de gemeente Geldermaisen
verzameld, maar uitsluitend voor de wegen binnen het studiegebicd die een behoorlijke verkeersfunctie hebben of wcntucel in de toekomst zullen krijgen. De geïnventariseerde wegen zijn vastgesteld in overleg met de gemeente Geldermalsen.
Het betreffen achtereenvolgens de Rijksstraatweg, de Blankertseweg, de Provincialeweg Oost, de Randweg, de Tielerweg, de D.J. van Wijkstraat, de Prinses Marijkeweg,
de Rijnstraat, de Tunnelweg en de J.F. Kennedylaan, de Van Dam Van Isseltweg, de
Herman Kuijkstraat, de Kostvtriorcnkade, de Lingcdijk, de Willem de Zwijgerweg en
de Prinses Julianaweg.
De vorengenoemde geïnventariseerde wegen zijn weergegeven op afbeelding 15.
Alle resultaten wat betreff geluidshinder en luchtverontreiniginghebben uitsluitend
betrekking op bovenstaande wegen. Dit in tegenstelling tot de resultaten die betrekking hebben op de verkccrsgegevens (zie hiervoor paragraaf 3.2).
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4.3

Totstandkoming van het milieumodel 2000

Zoals in paragraaf 4.1 reeds is aangegwen, is het om de geluids- en luchtberekeningen uit te voeren noodzakelijk om naast gegevens uit het verkeersmodel (intcnsiteiten)
en de gegwens uit het veld Oigging woningen, afstand wegas, wegdckverharding,
rrflectie etc.), de voertuigverdelingvast te stellen voor alle betrokken wegvakken. De
verschillen die ontstaan in de varianten qua geluidshinder en luchtverontreiniging zijn
namelijk mede afhankelijk van de hocveelheid vrachtverkeer die aanwaig is (of die
wordt verwacht in de toekomst) op de wegvakken. Hetzelfde gddt voor de intensiteitsverhouding daglnacht om te bepalen of de dag- of de nachtpercentages maatgevend
zijn.
Om d a e voertuigverdelingte kunnen maken, zijn er in de gemeente Geldermalsen op
vier verschillende locatics visuele tellingen vemcht gedurende een etmaal. De tellingen hebben plaatsgwonden op dinsdag 4 april 2000. D a c tellingen hebben naast de
wrkeusintensiteiten ook de vocmiigvcrdelingen opgeleverd voor vier verschillende
wegvakken, en zijn twens de basis gewcest van de indeling voor alle andere geïnventariseerde wegvakken binnen het studiegebicd. Met andere woorden, daar waar het
percentage vrachtverkeer niet bekend was, is in ovcrieg met de gemeente een percmtage gehanteerd dat ovcmnkomt met een van de getelde percentages.
De locaties waar een visuele telling heeft plaatsgwonden, zijn achtereenvolgens
- Randweg (type 1);
- Tielerweg (type 2);
- Provincialeweg Oost, N327 (type 3);
- Rijksstraatweg (type 4).
Overigens zijn de resultaten van d a e visuele tellingen integraal opgenomen in bijlage
1. Omdat bij nadere analyse is gebleken dat het percentage vrachtverkeer voor
sommige wegvakken erg hoog zou zijn indien zou worden gekozen voor het laagst
getelde type (Tielerweg), zijn er naast bovengenoemde vier typen, nog twee andere
typen gebrnikt.
Op afbeelding 15 is wcergegwen weikt wegvakken welk voertuigtype hebben gekregen voor het milieumodel huidige situatie (2000). In de tabellen 4.1 en 4.2 is aangcgwen welke percentages hierbij zijn gehanteerd.
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motoren
type 1
type 2

Randweg
Tid~wcg

type 3
type 4
type 5
type 6

P r ~ v l n d d ~Oost
~~g

R i j w a m
I a g a ordc (met bus)
lagere orde (zonder bus)

0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4

auto's
93.3
92.7
86.3
93.1
95,l
97.1

vr8chtvakccr vmehtvakccr
3,3
2.5
6.0
4.0
2.5
1.5

3,;
4.5
7.3
2.5
2.0
1.0

uwpatcutage
5.93
6.4 l
6.43
6.41
6.41
6.4 l

Tabel 4.1: Gehanteerde voerhcigvctdclingm milieumodel Gelàcnnaisen (dagsàiucrtie)

type 3
m 4
type 5
type 6

Provinddeweg Oost

wmma-8
lagat orde (met bus)
Iagat orde (zondCr bus)

0.0
0.4
0.5
0.4
0.4

97.4
83.7
82.9
96.1
97.1

0.7
6,s
12.4
2.5
1.5

1.9
9.3
4,2
1.0
1.0

De percentages vrachtverkeer voor de dagsituatie ziJn bepaald tussen 07.00 en 19.00
uur, de percentages vrachtverkeer voor de nachtsituatie zijn bepaald tusscn 23.00 en
07.00 uur.
Ter toelichting
Het geluidsniveau aan de gwel van een woning op een bepaald wegvak is mede afhankelijk van de gegwens zoals deze zijn opgenomen in tabel 4.2. Van alle wegen
binnen Geldermalsen die bijvoorbeeld type 4 hebben gekregen, wordt gerekend met
een percentage middelzwaar vrachtverkeer overdag van 4,0% en 's nachts van 12,4%.
Het moge duidelijk zijn dat een groter percentage vrachtverkeer een verhogend effect
heeft op de geluidsbelasting.
Het gemiddelde uurpercentage wordt als volgt bexekend. Stel dat de ctmaalintensiteit
op een wegvak 10.000 motorvoertuigen bedraagt en de intensiteit tussen 07.00 en
19.00 uur (de dagsituatie) bedraagt 8.000 motorvoertuigen, dan bedraagt in dat geval
het gemiddelde uurpercentage voor de dag 8.0001 10.000 gedeeld door 1 2 uren is
6,67%.
Dezelfde berckeningswijze geldt voor de nacht. De beschouwde periode is hier tussen
23.00 en 07.00 uur.
Om nu tot een maatgevend geluidsniveau te komen, worden de berekende geluidsniveaus voor dag en nacht met elkaar vergeleken. Voor de nachtsituatie geldt een
wettelijke 'strafopslag van 10 dB(A), omdat men 's nachts uiteraard gwoeliger is voor
geluid dan overdag en dit ook doorberekend dient te worden. Het hoogste geluidsniveau is vervolgens maatgevend.

0.61

1.w

0.80
0.61
0.61

""Y

'-
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Voor de milieuvarianten 201 5 gelden dezelfde invoerparameters als voor het milicumodel 2000. Uitzondering hierop zijn de verknrsgegnrcns en de te verwachten veranderingen in de samenstelling van het verkeer.
In de toekomstige situatie zullen sommige wegen als gevolg van infrastructurele wijzigingen van functie kunnen veranderen. Zo zou het percentage vrachtverkeu op de
Rijksstraatweg bijvoorbdd kunnen dalen indien er sprake is van een alternatieve
noord-zuidroute over de Linge. In overleg met de gemeente is vastgesteld welke wegen
in welke milicuvarianten veranderen van wnrtuigverdelin%stype.
Pa variant is aangegwen welke veranderingen hierbij zijn aangehouden ten opzichte
van de huidige situatie (2000).
Nuhltcrnntief (20 15)

-

-

Rijnstraat Lnfgt de samenstelling van type 1;
Randweg '3 fase (verbindingWiiicm de Z w i j g m g Rijnstraat) krijgt de samenstelling van type 1;
Prinses Marijkcweg krijgt de samenstelling van type 5;
Blankertseweg krijgt de samenstelling van type 4.

-

Voorkn<rsaltmtiefA (zonder 2' Lingcbmd

-

-

Rijnstraat krijgt de samenstelling van type 1 ;
Randweg 3' fase (verbindingWillem de Zwijgerweg - Rijnstraat) krijgt de samenstelling van typc 1;
Prinses Marijkeweg krijgt samenstelling van type 5;
Blankertseweg krijgt de samenstelling van type 6;
Randweg 5' fase (verbindingProvincialeweg Oost aansluiting A15) krijgt de
samenstelling van type 3;
Rijksstraatweg ten zuiden van de Provincialeweg Oost krijgt de samenstelling van
type 2;
Tiderweg ten oosten van de Randweg krijgt de samenstelling van type 5.

-

Vowkeursaltcnzatief B (md 2
' Lingehg)
Rijnstraat krijgt de samenstelling van type 1;
Randweg 3' fase (verbindingWillem de Zwijgerweg Rijnstraat) krijgt de samenstelling van type 1;
Prinses Marijkeweg krijgt samenstelling van type 5;
Blankertseweg krijgt de samenstelling van type 6;
Randweg 5' fase (verbindingProvincialeweg Oost aansluiting Al 5) krijgt de
samenstelling van type 3 ;
de hele Rijksstraatweg krijgt de samenstelling van type 2;
Tieierweg ten oosten van de Randweg krijgt de samenstelling van type 5;
de rest van de Randweg ten noorden van de Rijnstraat tot aan de Rijksstraatweg
ten noorden van Buurmalsen krijgt de samenstelling van type 1.

-

-
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Met vorenstaande invoerparameters zijn de milieuvarianten doorgerekend.
Het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) is niet van toepassing.
N.B.
Het Omleggingsaltematief is niet als milieumodel doorgerekend.

4.5

Beschrijving van de miiicu-indicatoren

Voor het vergelijken van de alternatieven worden, conform de richtlijnen voor het
MER de hiernavolgende indicatoren gehanteerd en per alternatief in beeld gebracht
Geiuidskinder
Het aantal geluidbelaste woningen > 50 &(A) in klassen van 5 dB&). Het betreft
hier bestaande woningen. Tevens is de locatie hiervan met behulp van een plot
weergegeven.
Het aantal gehinderden: Dit is gebaseerd op het aantal geluidbclaste woningen,
het percentage geluidgehinderden en de gemiddelde woningbaetüng.
Het geluidbeiaste oppervlak van het nieuwe deel van de Randweg: uitgedrukt in
het aantal meters links en rechts van de weg met een geluidsniveau boven de 50,
53, 55, 58 en 60 dB(4. Dit is een zogenaamde vrije-veldcontour.

-

-

-

Luchíveronircinìging
De totale emissie van: CO, (kooldioxide), C& (benzeen), CO (koolmonoxide), NO,
(stikstofoxiden),PM (fijn stof), SO, (zwaveloxiden).
- De lengte van overschrijding van bepaalde grenswaarden voor: NO, (stikstofdioxiden), CH (benzeen), CO (koolmonoxide).Dit op plaatsen waar voetgangen
zich kunnen bevinden. Bij een overschrijding is tevens de locatie aangegeven.

-

De resultaten van vorcnstaande milieu-indicatoren zijn beschrwen in hoofdstuk 6 en
in de bijlagen.
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Resultaten verkeersindicatoren

in dit hoofdstuk zijn de resultaten opgenomen van de modelberekeningen die zijn
gemaakt van de verkeersaltematiwen. De resultaten zijn weergegeven in tabellen en
op afbeeldingen. De afbeeldingen zijn achter in het rapport opgenomen en zijn geordend naar type afbeelding. in dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de
verkeersintensiteiten per variant (paragraaf 5.2), de vukcersprcstatie (paragraaf 5.3)
en het ongevallenrisico (paragraaf 5.4).

Viuelc tellingen
Zoals in hoofdstuk 4 reeds is vermeld, zijn er ten behowe van met name het milieumodel visuele tellingen verricht. Uiteraard zijn deze telgegwens ook gebmikt bij de
totstandkoming van het verkeersmodel 2000. De muitaten van deze tellingen zijn
weergegeven in bijlage 1. De tellingen bevestigen de inschatting dat het autoverkeer
binnen de gemeente Geldermalsen de laatste jaren is toegenomen. Zo is op de Rijksstraatweg een ctmaalintensiteit waargenomen van 11A00 motonroertuigen. Ook de
andere tellingen bevestigen de algehele inschatting van deze toename.
Vergelijking gdeide intensitciten - bmkendc intcnsiteiten model 2000
In tabel 5.1 zijn de resultaten weergegeven van de toedeling van model 2000 (huidige
situatie). Hierbij is de etmaaltelwaarde als voorwaarde ingevoerd voor de modelberekeningen. Deze etmaalwaarde is of een recentelijk getelde waarde of een opgehoogde
waarde indien de telling niet meer recent was. in het algemeen geeft het verkeersmodei een goede beschrijving van de omvang van het verkeer binnen Geldermalsen.

B w H k (Buurmaisen)

Prima Juümawcg
Prov.weg Oost (thv.Poppenbouwing)
BIPnkatrcweg
De Mark (Mctwcn)
Rijksstraatweg CMctucn)
Boutcnrhinxmg ( B d )

Brugsteeg (Buurmisen)
RiJksstraatwcg(Buurmalsen)
RiJksstraatwcg(Buurmaisen)
LingcdiJk vricht)
Kerkstraat
Van Dam Van ïsxltweg
N327 &ugcrstraat-Watermoîcn)
Kmgatraat peil)
Prins Willem Alaandentraat @d)

1.700
1.600
10.260
1.560
1.300
10.200
3.180
620
6.720
9.700
4.900
1.950
5.840
13.100
2.120
1.910

1.703
1.720
10.345
1.445
1.039
10.558
3.210
605
6.754
11.736
5.272
1.615
5.01 1
12.465
2.209
1.822

0
8
1

-7
-20
4
1
-2
1
21
8
-17
-14
-5
4
-5
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10.340
8.UO
5.300
5.840
10.140
10.980
10.680
5.060
1.100
5.300
5.430
5.820
3.610
3.660
5.850
5.730
7.180
1.620
7.460
2.340
4.060
4.680
3.320
1.770
7.300
5.300
2.845

m

vrrmCe(Bce#l)
p=kWi@=d)
w t m g (Emmaiaan - JPgen.laart)
W a a t w y l (m- N327)
N327 w m a m I(p11dW
D.J. v. WUbtnat
Langeakker

-

afrit Wadenouen A1 5
oprit Wadeno&n A15
aMt Metacn A15
oprit ì û t t e m A15
oprit ûdd&
afrit Oddcx~nrlrcn
ndcmrlf

-

f

W m

~

-

-

-

DeMirko4eta-4
w
Randweg (Boa- S-PPCN
Rfiwr wfi0Uj-t
xAaiPdulr)
Wnstraat (Língcpldn Lhgemg)

-

-

--s

ndcmrlf ( N o ~ P @

w.

-

wl?cTwc8t-mlrcwce)
Randweg (N327 JF&n.l~art)
H-kstraat
(thv.no. 12)
vishade aillng Randweg (Stuappci ïidame)

-

-

10.254
8.232
5.272
5.860
9.780
11.894
10.875
4.975
1.092
4.68 1
5.735
6.070
3.615
3.678
5.780
5.667
7.577
1.728
8.953
2.861
4.128
4.3 2 1
3.360
1.563
7.332
5.589
2.736

-1
-2
1
O
-4
8
2
-2
-1
-12
6
4
O
O
1
1
6
7
20
22

-

-

1
-8
1
-12
O
5
-4

-

Tabel 5.1: Vergelijking geteide intcnsàteüen berekende intcnsiteiten model 2000 en
het pcrccntueel verschil ten opzichte van de teIung

Vakeersintctwiteiten p a modelolternatief 2015
Met inachtneming van de voornaarden die uitgebreid zijn beschreven in hoofdstuk 3,
zijn ook de verkeersintensiteiten berekend voor alle modelaltematiorcn. De intensiteiten van model 2 0 0 0 en van alle modclaltematiwen 201 5 zijn opgenomen in de afbeeldingen 2 tlm 6. Er dient te worden opgemerkt dat de kleurcodering en de bijbehorende legenda van deze afbeeldingen zijn gebaseerd op de intensiteit per richting.
Dit in tegenstelling tot de getallen die zijn weergegwen op de wegvakken zelf. Deze
getallen zijn gebaseerd op de intensiteit op doonnedeniveau.
In tabcl 5.2 is een samenvatting opgenomen van de afbeeldingen van de belangrijkere
wegen binnen het studiegebied.
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shab~mm

R@sbmtweg (direct ten zuiden van N327)
Blinirrrkwcg

N327 (dlmtten waten van Randweg)
Randweg (5' fPrc, tussen N327 m A1 5)
Randweg (dimt tm noorden van JFl(laan)

ndm

RUhrtrratweg (tkv. Lingcbnie)

r~ c b n i g

NuLItan;iticf V ~ t a i L P U d A
V o o r k i n r r l t w ~ t i d B -tanitief
18.700
11.100
11.100
12.100
1.000
1.m
8.600
18.800
17.100
X
23.700
23.500
7.700
6.800
8.200
10.400
2.500
2.700
13.200
13.300
7.400
X
X
6.500

8.900
3.700
12.300
18.600
6.000
4.300
13.300
X

Tabel 5.2: B d e n d e inîensiteiten op enkele behngnjke wcgcn in de verschillende mo&&ltmrciti~tren.

Bhnkertseweg/Tieknueg
Het Nulalternatief is geen reëel alternatief, maar geeft wel een goede indruk van de
hoeveelheid verkeer die de Blankertscweg en de Tielerweg dienen te verwerken indien
er geen Randweg 5' fase wordt gerealiseerd. Een etmaalintensiteit van ruim 12.000 op
de Blankertxweg en bijna lO.500 op de Tielerweg is het gevolg van het weghalen van
de huidige aansluiting Geldermalscn. Al het verkm met een herkomst en bestemming
Geldermalscn moet in het Nulalternatief worden afgewikkeld via de Blankcrtseweg of
via de Tielerweg. Afhankelijk van de weerstanden die het verkeer ondervindt op beide
routes, zal een keus voor een van beide invalswegen worden gemaakt.
De aanleg van Randweg 5' fase geeft een duidelijke verlichting op beide wegen. in de
Omleggingsvariantworden beide wegen weer wat drukker, hetgeen ongewenst lijkt.
N32 7
De N327 wordt het beste benut in de Voorkeursvarianten A en B. in het Omleggingsalternatief raakt de N327 een fors deel van het verkm kwijt aan de Blankcrtsrweg
enlof de Tielemeg. De reden h i e m is wellicht de omrijfactor vanaf het centrum van
Geldermalscn naar de A1 5. De Tielerweg enlof de Blankutseweg zijn in dat gcval
redelijke alternatieven.
R~ksstmatwcg/2'Lingcbnrg
De enige variant die verlichting oplevert voor de Rijksstraatweg is het Voorkeursalternatief B, ofwel de aanleg van een 2=Lingebrug. indien deze wordt gerealiseerd neemt
de verkcasdruk op de Rijksstraatweg af met bijna de helft. De rest van de Randweg
wordt ten gevolge van de nieuwe brug ook iets drukker. In alle overige alternatieven is
de intensiteit op de Rijksstraatweg nagenoeg gelijk.
Zntensitcitsvmchillcn ten opzichte van het Nuhlternati~-f2015
Het Nulalternatief is zoals reeds aangegwen, geen reëel alternatief, maar dient slechts
om de overige varianten goed met elkaar te kunnen vergelijken. Op de afbeeldingen
12, 13 en 14 zijn respectievelijk Voorkeursalternatief A, Voorkeursaltematief B en het
Omleggingsaltematiefvisueel vergeleken met het Nulalternatief.

o
o
o
o
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Er kan worden gesteld dat het Voorkeursalternatief A verkeerskundig een beter alternatief is dan het Omleggingsalternaticf. Het Voorkeursalternatief zal minder leiden tot
ongewenst verkeer op de Tielerweg of op de Blankertseweg. In de verdere fasering
sluit Voorkeursalternatief B goed aan bij Voorkeursaiternatief k Voorkeursaiternatief
B is qua verkeenontsluiting beter dan Voorkeursalternatief A, met name door de intensiteitsafname op de Rijksstraatweg.
Vetkernsoorten pet variant ( i n t ~ e r t m / d o ~ a a n d )
Om een inzicht te krijgen in het soort verkeer dat op de verschillende wegen rijdt, is
een indeling gemaakt naar intern, extern en doorgaand verkeer. De resultaten hiervan
zijn opgenomen op de afbeeldingen 7 tlm 1 1.

5.3

Vcrkeusprestatie naar wegtype

Het totaal aantal voertuigkilometers (het aantal ritten vermenigvuldigd met de afgelegde afstand op het netwerk), verdeeld over de verschillende soorten wegen staat
weergegeven in tabel 5.3.
WclFnnomrduliving
binnen dc bebouwde kom zoader
aparte flelsvoonieningen
binnen de bebouwde kom met flcb~ o n t d n g t necnti/dig
binnen dc bebouwde kom met fl&voorzieningen tmezijdijj
buiten de bcbouurdc kom zonder a p v h
flebwonleningen
buiten de bebouwde kom met gexheiden ficbvooniedngen

modd 2015
modd 2015
modd 2015
modd 2015
modd 2000 Nuliltmiatícf V o o r k d ~ t í Ad V o o r k ~ R m i U B
d Oml~tanrX1ef

fotad

28

35

25

13

24

183

246

215

209

230

Tabel 5.3: Verkemprestatie naar wegtype

Qua verkeersprcstatie is, afgezien van model 2000, het Voorkrursaiternatief B de best
scorende variant. Er worden de minste vocrtuigìùìometers gemaakt.

5.4

Ongcvallmrisico per variant

In tabel 5.4 is het ongwallenrisico weergegwen per alternatief uitgedrukt in het aantal letselongevallen.

modd 2015
modd 2015
modd 2015
modd 2015
modd 2000 Nuiaitnnatid Voorkdtaii.tidA VoorlrnuspltematidB OmlctgIngdbanrtief

w e g l y p e o ~ g
binnen de bebouwde kom zonder
r p u h ficbvoonicnhgm
binnen de bebouwde kom met firb-

-dcnia6=

==@&l

binnen k bebouwde kom met flets-

~~=hm-4Ml#

6.97

7.36

6,77

6.64

6.70

3.85

5.05

5.55

7,69

5.3 1

15.29

16.66

15.81

14.91

16.39

6.05

5,72

8.47

7,45

8.81

12.32
44.48

26.41
61.20

12.00
48.60

12.72
49.41

15.61
52.82

buiha&kbour*drlromronduaparte

flcbvoonl~
buiten de bebouwde kom met gachddcn IletnroonIeningen
totad

Tabel 5.4: OngevaUenrisico el ongevallen) naar wegtype

Qua ongwailenrisico ontlopen Voorkeursaiternatief A en Voorkeursalternatief B elkaar
niet zo veel. Dit houdt vooral verband met het geringe verschil in wegtypering. Het
ongwallenrisico hcefi nameluk te maken met de relatie tussen de bestemming van de
weg [is de weg ontworpen om bijvoorbeeld veel (vracht)verkcer te vernerken) en de
werkelijke hoeveelheid verkcer die er op rijdt. Zo zal een toename van de hoeveelheid
verkcer op een autosnelweg nauwelijks gevolgen hebben voor het ongevallenrisico,
aangezien dit type weg hierop is berekend.
Het hoge ongevallenrisico in het Nulaiternatief wordt dan ook met name veroonaakt
door de relatief hoge intensiteit op wegen die niet bestemd zijn voor een dergelijk
hoge intensiteit zoais de Blankertscweg en Tielerneg.
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Resultaten milieu-indicatoren
6.1

Algemeen

In dit hoofdstuk is een overzicht gegwen van de resultaten van het milieumodel m de
berekeningen van de varianten. Tevens zijn de wettelijke grenswaarden ten aanzien
van de onderzochte milieucomponenten weergegeven zoals deze gelden in de Wet
geluidhinder (Wgh) en de Besluiten Luchtverontreiniging.

6.2

Indicatoren geluidshinder

De kwalificatie van de berekende geluidsbdastingen kan worden ontleend aan de resultaten van het onderzoek naar de beleving van geluidshinder ten gwolge van het
wegverkeer ('Beoordelingssystccm voor de geluidshinder door wegverkeer' [5]). Daarbij
is gebleken dat bij een equivalent geluidsniveau buitenshuis van 45 dB(A) of minder
gedurende de dagperiode geen wezenlijke verstoring of ernstige geluidshinder is te,
verwachten. Is het geluidsniveau 75 dB(Nof meer, dan voelt een groot percentage
bewoners zich ernstig gehinderd.
Op basis van gegevens omtrent technische mogelijkheden en fìnanciSle complicaties
zijn in de Wet geluidhinder normen bepaald voor de geluidsbelasting van woningen
langs wegen. Voor nieuwe situaties (woning enlof weg nog niet aanwezig) geldt de
norm van 50 dBW en voor bestaande situaties (woning en weg aanwezig) geldt een
grenswaarde van 55 dB(A). Voor woonbebouwing in bestaande situaties met een hogere geluidsbelasting zullen er maatregelen ter beperking van de geluidshinder moeten
worden getroffen. In de praktijk worden momenteel alleen woningen met een geluidsbelasting van 65 dB(A) of meer gesaneerd.
In tabel 6.1 zijn de resultaten van het milieumodel Geldermalsen weergegeven wat
betreft de geluidsberekeningen. In deze tabel is het aantal woningen vermeld dat valt
in een bepaalde geluidsniveauklasse. Op a k l d i n g e n 16 tlm 19 is van elke variant
per wegvak aangegeven welke geluidsbelasting er geldt.
dBW-kkue
c 50

model 2000

Nulolîmmtief

VoorlrurslltunatiefA

Vwrkrimoltanatid B

256

196

220

25 1

Tabel 6.1: Aantal woningen per variant dat binnen een bepaalde geluidskiasse valt
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Omdat vanwege de verschuivingen tussen varianten niet altijd meteen duidelijk is
welk variant het beste scoort en waar er precies verschillen optreden, is een berekcningsmethodiek toegepast die rekening houdt met het aantal gehinderden [S].
Het principe hiervan is dat er bij een lage geluidsbelasting relatief wdnig mensen
zullen zijn die echt hinder ondervinden van het verkeerslawaai. Hoe hoger de gelui&belasting hoc hoger het aandeei mensen dat echt last he& van het geluid.
Door nu het aantal woningen per gduidsldasse te vermenigvuldigen met het percentage gehinderden en vervolgens de verschillende geluidskiassen op te tellen, wordt een
maat verkregen die het aantal gehinderden weergeeft. Op deze wijze kunnen de varianten rcchtstmks worden vergdekai. De resultaten van deze berekeningen en het
percentage gehinderden per gduidsklasse zijn opgenomen in tabel 6.2.
Voor de omrekening van woningen naar gehinderden is in tabel 6.2 uitgegaan van
een gemiddelde woningbactting van 2,3 inwoners per woning.

Tabel 6.2: Aantal gekindden p a variant

Uit de tabellen 6.1 en 6.2 blijkt dat het Nulalternatief een verslechtering vormt ten
opzichte van de huidige situatie. Het Voorkeursalternatief lwert een verbetering op
ten opzichte van het Nulalternatief en ligt ongcvnr op het niveau van model 2000. Er
dient wel te worden bedacht dat er in de Voorkeursvariant A zo'n 15% meer verkeer
rijdt dan in de huidige situatie. Voorkeursalternatief B levert een verdere verbetering
op. Dit komt omdat veel verkeer in de noord-zuidrichting niet meer door de kom van
Geldermalsen hoeft te rijden. De Rijksstraatweg wordt hierbij ontzien.
Gcluidscontoumr
Voor het nieuwe geànlte van de Randweg zijn geluidscontouren uitgerekend.
Dat wil zeggen, er is per variant uitgerekend op howeel meter van de wegas e n geluidsbelasting heerst van respectiwelijk 50, 53, 55, 58 60 en 65 &(A).
Er zijn hierbij de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- wegdekverharding is asfalt;
- reflectiefactor l ,O (meest ongunstige situatie);
- vakeersintensiteit volgens varianten in het verkeenmodel;
- verkeerssamenstelling volgens samenstelling van de varianten in het milieumodel.
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De resultaten zijn opgenomen in tabel 6.3

199
53 dBW-contour
150
55 dB(A)-contour
96
58 dBw-contour
73
60 dB(&contwr
65 dBw-contour
35
De afstand gddt zowd voor de linker- als voor de rechterkant

199
150
96
73
35

157
117
75
56
27

Tabel 6.3: Contouren Randweg 5'frre fin meters vanuf de middenas)

Indicatoren luchtverontreiniging
In het 'Besluit luchtkwaliteit koolmonoxide en lood' [2], 'Besluit luchtkwaliteit stikstofdioxide' [3] en het 'Besluit luchtkwaliteit benzeen' [4] zijn grcnswaarden gegeven
voor de hoeveelheden koolmonoxide, stikstofdioxide en benzeen langs bepaalde typen
wegen. Deze grenswaarden zijn in de loop van de jaren steeds aangescherpt. Hiermee
wordt ingespeeld op het stecds schoner worden van de auto's. Voor 1998 golden bijvoorbeeld grenswaarden wat betreft het 98-percentiel (hierop is de norm gebaseerd)
van 8.250 pg/m3 voor CO en 150 &m3 voor NO,, terwijl voor benzeen de grenswaarde 15pg/m3 bedroeg. Deze grcnswaarden zijn voor het jaar 2000 aangescherpt tot
6000 pg/m3 voor CO, 135 pg/m3 voor NO, en 10 pg/m3voor benzeen.
De grenswaarden zijn voornamelijk gericht op de bescherming van de volksgezondheid. Er zijn g e n aanwijzingen dat de CO en benzeenconcentraties beneden het niveau van de grenswaarden schade berokkenen aan planten, dieren of goederen.
Omdat niet bekend is op welke wijze de personenauto's in de toekomst schoner worden, is in het milieumodel gerekend met de parametersct voor de situatie 2000. Ook
de grenswaarden van 2000 zijn aangehouden.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat van geen van bovengenoemde stoffen de
grenswaarden worden overschreden. De luchtverontreiniging door het wegverkeer is
voor koolmonoxide nergens hoger dan 6000 pg/m3. Ook de normen van stikstofdioxide (135 pg/m3) en voor benzeen (10 pg/m3)worden nergens overschreden. Voor een
exacte weergave van de resultaten wordt verwezen naar de tabellen in bijlage 2.
Totale emissie
In tabel 6.4 is de totale uitstoot weergegeven van een aantal stoffen. Het betreft de
totale uitstoot ten gwolge van het wegverkeer op alle geïnventariseerde wegen binnen
het studiegebied. Dat wil zeggen dat de voertuigkilometers in de woonstraten binnen
het studiegebied niet zijn meegenomen.

.

,

.,
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HC
N%
Pm
CO,
SO;

499
419
33
34,818
27

63 1
468
39
41.641
31

31

29

Tabd 6.4: Totale emissie lucht vmnirciniging (in kd

Ook hier scoort Voorkeursalternatief B ais beste variant, gwolgd door Voorkeursalternatief k De verschillen worden met name verklaard door de toename van het aantal
autokilometers en de samenstelling van het verkeer op de betrokken wegen.
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Bijlage 1: Resultaten visuele tellingen

plaats :

Geldermalsen

telpunt : i
teldaturn : 3-4-00

locatie:

Randweg

ten noorden rotonde
Zuid

Noord

richting beide

bipunt: 1
teîdaium : ed00
locatie : Randweg
ten nowden -de
Zuid

Noord

richting beide
catigwis

plaats :

Geldermalsen

telpunt :

2

categorie l = motor
categorie 2 penonenwito
categorie 3 = lkhte vrachtwagen
categOne4 = mare vrachtwagen
categode 5 = lijndienstbus
categorie 6 = overig

teldatum : 3-4-00
locatle :

Tielerweg
ten westen rotonde
West

Oost

richting beide

categorie

categorie
1 1 2

1 3

1 4

5

45

1

3

8

1

I

6

Imvt

46

:

51

1

41

'L

P

plaats :

Geldemlsen

telpunt :

2

I
categorie l a motor
categorie 2 = personenauto
categorie 3 = lichte Machtwagen
categode 4 = mare vrachtwagen
categorie 5 = lijndienstbus
categorie 6 = overig

teldaturn : 4-4-00
locatie :

Tielerweg
ten westen rotonde
West
categorie

mvt
18
44
34
48
46
53
31
29
16
17
14
14
17
16
21
12
10
18
11
15
24
17
20
31

-

17
17
25
18
22
25
23

n
26
24
27
28
27
18
36
30
48
36
20
16
36
28
22
16

-

-

Oost

richting beide

categorie

categorie

plaats :
telpunt :
teldatum :
locatie :

Geldennaisen
3
3-4-W
Provinciale weg Oost
ten westen Randweg

West
cateaorie

Oost

richting beide

plaats :

Geldermalsen

telpunt :

3

teldatum: 4-440
locatie :

Provinciale weg Oost
ten westen Randweg
West

richting beide

categorie

categorie

piaats : Geldermalsen
telpunt : 4
teldaturn : 3-4-00
locatie :

Rijksstraatweg

categode l= motor
cakgolie 2 = personsnaut0
categotie 3 = lichte wachtwagen
categorie 4 = zwam wachtwagen
cabgode 5 = lijndienstbus
categorie 6 = overig

ten noorden Kostverlorenkade
Zuid
categorie

richting beide

plaats :

Geidermalsen

telpunt:

4

teldatum : 4-460
locatie :

Rijksstraatweg
ten noorden Kostverlorenkade
Zuid

Noord

richting beide

categorie

categorie

categorie

80
9

4

2

4
2

84
1 1 %
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Bijlage 2: Luchtberekeningen uit het verkeersmilieumodel
Gemeente Geidmalsen
Berekeningen zijn gemaakt op grond van de geïnventariseerde wegvakken.
modd 2015

modd 2015
<75

modd 2000

Nuiaiternatid

72.5

50.75

modd 2015

Voork~temaUef'A VoorLNsOlkniatícf B
50.75

50#75

Tabd B2-l: Voetgangersp a concentratie NO,
modd 2015

modd 2015

modd 2015

Tabel B2-2: Aantal meters k 1 00)p a concenîrutie NO,

model 2000
c2.000

858.45

modd 2015
naodcl2015
modd 2015
Nulilternatief VoorLcPrsiltaiutief A Vaorkcurdtenmtkf B
819,7

Tabel B2-3: Voetgangers pet concentratie CO

839.45

848.95

*;

v

8,

*"

L-*7 ,

-

I

I

'.
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4.000

model 2000

Nulrltanatief

522.55

470.65

Vwrktnrarlta~UefA VoorkcursP1taiubtdB
516,9
5 16,4

Tabel B 2 4 Aantal meters (x1 00)p a concentnatie CO
~~

mald 2015

modd 2015

Tabel B2-5: Voetgangers p a concenirrrtie B u e e n

Tabel B2-6: Aantal metm (x1 00)p a concentnatie Benzeen

-

p
-

modd 2015
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Adviseurs

<OS

modd 2Ooo

Nuiaiîcmaîief

Voorkrursaltaii.tídA

VoorLcwsaiîcmatidB

695.8

578.75

696.45

723.8

Tabd B2-7: Voetgangers p a concentrutie Benz(a)pyrcen

'

Tabcl B2-8: Aantal metcrs (r1 00 p a concenhtit B e n z ( a m

Afbeeldingen

Legenda
W

akken

stu%gebied
m Bibeko, fietsvoorziening 2 z4
s Bgeko, fietsvoorziening l ZIJ
m Bibeko, een escheidcn fictsv
m Buiten &diegbied
o Bubeko gescheiden fietsvoortie
m Bubeko geen gescheiden fictsvo

Gemeente Geldermalsen
Overricht studiegbied + indeling wegtypen

Legenda
Wegvakbalken
ctmaaltoed
8 0-500

500- 1000

rn 1000 - 2000

-

8 2000 5000
8 5000 10000
8 10000 2000

-

o > 20000
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INLEIDING

Dit rapport is het verslag van het akoestisch ondenoek dat is verricht als onderdeel van het
milieueffectrapport "Aanleg Randweg 5e fase Geldermalsen".
In dit onderzoek zijn de akoestische effecten gekwantificeerd die zich zullen voordoen bij de
verschillende varianten. Deze effecten zijn gerelateerd aan de effecten die zullen optreden in
het nulalternatief, te weten de situatie die in 2015 naar verwachting zal ontstaan.
De effectbeschrijving is met name gebaseerd op het rapport "Verkeers- en milieuberekeningen
voor MER - Randweg 5e fase van Goudappel Coffeng" d.d. 10 mei 2000.
De akoestische effecten zijn beschreven aan de hand van veranderingen van de volgende
parameters:
1.
aantal woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde vanwege de nieuwe Randweg wordt
overschreden;
2.
te amoveren woningen;
3.
toe- en afname van het aantal woningen dat voor sanering in aanmerking komt;
4.
aantal woningen per geluidbelastingsklassevoor alie in de studie opgenomen wegen;
5.
het aantal (ernstig) gehinderde mensen;
6. de verandering in het groncloppervlak met een geluidbelasting van meer dan 50 dB(A)
In hoofdstuk 2 is het studiegebied beschreven. In dit hoofdstuk is ook aangegeven welke
alternatieven in beschouwing zijn genomen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de
uitgangspunten die aan de geluidberekeningen ten grondslag liggen. In hoofdstuk 4 wordt
ingegaan op de toetsing van de aanleg van de Randweg en de reconstructie van andere wegen
aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder.
De akoestische effecten van de verschillende alternatieven zijn in hoofdstuk 5 beschreven.
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2

HET ONDERZOEKGEBIED EN DE ALTERNATIEVEN
Het ondernebgebied
Bij het beschrijven van de effecten is onderscheid gemaakt in effecten die zich direct langs de
nieuwe randweg voordoen (het inpassingsgebied) en effecten die zich zullen voordoen langs
andere wegen als gevolg van de realisatie van de omlegging (het invloedsgebied).
Het inpassingsgebied
Het inpassingsgebied waarbinnen de effecten zijn beschreven die direct door de nieuwe weg
worden gegenereerd, wordt gevormd door het gebied dat binnen de 50 dB(A)-contour is
gelegen.

2.1.2

Het studiegebied
Het studiegebied wordt naast de aanleg van de Randweg gevormd door die wegen waarlangs,
als gevolg van de Randweg, in enig alternatief de verkeersintensiteiten af of toe zullen nemen.
Het betreft de bestaande wegen zoals deze zijn opgenomen in het verkeersmodel van
Goudappel Coffeng.
De alternatieven
De volgende alternatieven zijn onderzocht:
- situatie 2000
nulalternatief 20 15 (referentiesituatie)
alternatief A
Het nulalternatief beschrijft de situatie die in 2015 door de autonome ontwikkeling ontstaat.
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat:
de Betuweroute is aangelegd
er geen Randweg 7e fase aanwezig is (geen 2e brug over de Linge)
de aansluiting Wadenoijen vanuit Geldermalsen alleen te bereiken is via de Tielerweg.
e
nieuwe aansluiting op de Rijksweg 15 ter hoogte van de Blankertseweg
Het alternatief A bevat het volgende:
de Betuweroute is aangelegd
geen Randweg 7e fase (geen 2e brug over de Linge)
e
de aansluiting Wadenoijen vanuit Geldermalsen alleen te bereiken via de Tielerweg.
e
nieuwe aansluiting op de Rijksweg 15 ter hoogte van de Blankertseweg
e nieuwe verbinding tussen de A15 en de Provinciale weg aansluitend op de Randweg
Cfase 5).

I S mei 2000, VU&
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UITGANGSPUNTEN

De verkeersgegevens die als basis voor de geluidberekingen zijn gebruikt, zijn afkomstig uit
de modelberekeningen die door Goudappel Coffeng zijn uitgevoerd ten behoeve van het
rapport "Verkeers- en milieuberekeningen voor MER - Randweg 5e fase van Goudappel
Coffeng" d.d. 10 mei 2000.
In bijlage 1 zijn voor de wegvakken, waar zich relevante wijzigingen voordoen, de
etmaalintensiteiten voor de drie situaties naast elkaar gezet. Op kaart 1 zijn de betreffende
wegvakken weergegeven.
Snelheid

Voor de Nieuwe Randweg is een maximum snelheid van 80 km. per uur aangehouden. De
snelheid op de overige wegvakken zijn in het verkeersmodel van Goudappel Coffeng
opgenomen
Verharding

Voor de Nieuwe Randweg is een verharding aangehouden van SMA (0.8). De emissie van
deze verharding is gelijk aan DAB. De emissie van de verhardingen zijn ontleend aan het
rapport "Eindrapport van werkgroep 9 onderzoek methode Cwegdek en coëfficiënten voor
negen typen wergdekken" van de CROW (28 september 1998)
De verharding van de overige wegvakken zijn in het verkeersmodel van Goudappel opgenomen
De ligging van de wegen

De ligging van de nieuw aan te leggen Randweg is ontleend aan de kaart van Grontmijlde
Weger van 10-03-2000 met kenmerk GDW 00-00 10.
De ligging van de gebouwen

De ligging van de woningen, schuren en gebouwen langs de nieuwe Randweg en de
Blankertseweg is ontleend aan een digitale-ondergrond van de gemeente Geldermalsen. De
woningen langs de overige wegen zijn opgenomen in het model van Goudappel.

DHV Milieu en Infrastructuur BV

3.6

Stiltegebieden
Uit gegevens van de provincie Gelderland is gebleken dat er in de omgeving van het plangebied
geen stiltegebieden zijn gelegen.

Rekenmethode
De geluidbelastingen zijn berekend met Standaard-rekenmethode 1 van het Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai.

Artikel 103 van de Wet geluidhinder
Krachtens artikel 103 van de Wet geluidhinder mag, bij toetsing aan de grenswaarden van de
Wet geluidhinder het berekend resultaat met een waarde worden verminderd alvorens deze
toets plaatsvindt. Bij wegen met een maximum snelheid lager dan 70 km. per uur bedraagt deze
waarde 5 &(A) en bij wegen met een maximum snelheid van 70 km per uur en hoger mag 3
&(A) worden afgetrokken.
Bij de toetsing aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder is derhalve voor de Randweg een
aftrek toegepast van 3 dB(A).
Bij het in beeld brengen van de effecten die de weg op de omgeving heeft, dient echter te
worden uitgegaan van de werkelijke geluidniveaus. In het rapport van Goudappel Coffeng, is in
de presentatie van de aantallen woningen met daaraan gekoppeld het aantal gehinderden, de
wettelijke aftrek verwerkt. Deze resultaten zijn in onderhavig rapport gecorrigeerd door de
geluidbelasting van alle woningen met 5 &(A) te verhogen.

Andere geluidbronnen
Uit een inventarisatie is gebleken dat in de omgeving van de nieuwe Randweg de volgende
bronnen mede bepalend zijn voor het akoestisch klimaat:
1. de A15
2. de spoorlijn Geldermalsen-Tiel
3. de a& te leggen Betuweroute
4. de provinciale weg
5. het motorcrossterrein
6. de AVRI (afvaloverslag)
De geluidimmissie van deze bronnen zijn voor de bronnen 3 , s en 6 ontleend aan een kaart van
de gemeente Geldermalsen. De immissie van de bronnen 1,2 en 4 zijn berekend met standaardrekenmethode 1 van de betreffende voorschriften.

o
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TOETSING AAN DE GRENSWAARDEN VAN DE WET GELUIDEINDER
Inleiding

Bij aanleg van nieuwe wegen en reconstructie van bestaande wegen wordt de geluidimmissie
getoetst aan de grenswaarden van de Wet geluidhinder. Wanneer blijkt dat deze grenswaarden
worden overschreden, dienen aan het ontwerp zodanige maatregelen te worden getroffen dat de
overschrijding te niet wordt gedaan. Deze maatregelen zullen enerzijds uiteraard de
geluidimmissie beperken en anderzijds zullen geluidschermen en -wallen invloed hebben op de
mate waarin het altmatieflvariant in het landschap kan worden ingepast.
Het grenswaardenregime

Het grenswaardenregime uit de Wet geluidhinder is zodanig van opzet dat niet op voorhand
vast staat welke grenswaarde van toepassing is; In de wet is voor de hoogte van deze
grenswaarde een bandbreedte gedefinieerd. De hoogte is weer afhankelijk van of er sprake is
van "nieuwe wegaanleg" dan wel dat er sprake is van "reconstructie" van een bestaande weg.
4.2.1

nieuwe wegaanleg

In algemene zin wordt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) aangehouden. Deze waarde
wordt aangehouden in situaties waar de omvang van de voorzieningen (hoogte en lengte) in
verhouding staat met het effect en met het aantal woningen dat van een dergelijke voorziening
profijt heeft.
Hiervan kan worden afgeweken in situaties waar het treffen van geluidbeperkende
voorzieningen bezwaren ontmoeten van "stedenbouwkundige, landschappelijke,
verkeerskundige enlof financiële aard". In deze situaties kan door Gedeputeerde Staten, op
verzoek van de gemeente, afwijken van de voorkeursgrenswaarde door een hogere maximaal
toelaatbare geluidbelasting vast te stellen. Deze "hogere waarde" is aan plafonds gebonden die
in de Wet geluidhinder zijn vastgelegd. Wanneer blijkt dat deze plafonds worden overschreden,
zijn er slechts twee mogelijkheden:
zodanige afschermende voorzieningen dat de grenswaarde tot onder het plafond wordt
teruggebracht
e
sloop van de betreffende woning
De nieuwe Randweg wordt aangemerkt als een buitenstedelijke weg en hiervoor kan in het
uiterste geval een maximaal toelaatbare geluidbelasting worden vastgesteld van ten hoogste 60
&(A) (zie art. 83 lid 3 sub.b).
e

4.2.2

reconstructie

De reconstructie aan een bestaande weg wordt aan de grenswaarden getoetst indien als gevolg
van de wijzigingen aan de weg de geluidbelasting met 2 dB(A) of meer omhoog gaat. In deze
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gevallen dient de geluidbelasting bij voorkeur tot de heersende geluidbelasting te worden
teruggebracht. De reconstructie van een weg is geregeld in artikel 99 tot en met 100 b van de
Wet geluidhinder.
Hiervan kan worden afgeweken in situaties waar het treffen van geluidbeperkende
voorzieningen bezwaren ontmoeten van "stedenbouwkundige, landschappelijke,
verkeerskundige enlof financiële aard". In deze situaties kan door Gedeputeerde Staten, op
verzoek van de gemeente, afwijken door een hogere maximaal toelaatbare geluidbelasting vast
te stellen. Deze "hogere waarde" kan maximaal 5 &(A) hoger zijn dan de heersende waarde
dan wel de vastgestelde waarde. Wanneer blijkt dat deze overschrijding meer is dan 5 &(A),
zijn er slechts twee mogelijkheden:
0

o

zodanige voorzieningen dat de grenswaarde tot onder het plafond wordt teruggebracht
sloop van de betreffende woning

De uitvoering van de toetsing
43.1

Nulalternatief

In het Nulalternatief worden alleen bestaande wegen aangepast. In de onderstaande tabel zijn
de wegvakken vermeld waar de geluidbelasting vanwege een toename van de intensiteiten
tussen het jaar 2000 en 2015 met 1.5 &(A) of meer zal toenemen (zie ook bijlage 1).

( Blankertseweg (aansl. A 15-Rijksstraatweg)

I

I

ca 9.2

*) Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat de verharding, de snelheid en het percentage wachtverkeer gelijk blijft.

Als deze toename gepaard gaat met een Fysieke wijziging aan de weg, zal een toetsing aan de
grenswaarden moeten worden uitgevoerd.
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat zich met name op de Rijnstraat (wegvak industrieterreindoorgetrokken Randweg ) en de Blankertseweg een grote toename zal voordoen.
Riinstraat
Langs de Rijnstraat bevinden zich ca 5 woningen. Wanneer naast een toename van de
geluidbelasting van 1.5 &(A) of meer, de weg Fysiek wordt gewijzigd, is er sprake van een
reconstructie situatie in de zin van de Wet geluidhinder (par 4.2.2). In dit geval zal nader
akoestisch ondenoek moeten plaatsvinden. In dit o n d e m k zal dan tevens moeten worden
nagegaan in hoeverre de toename van de geluidbelasting kan worden gereduceerd tot maximaal
5 &(A) ten opzicht van de heersende waarde of de grenswaarde.

IS mei 2000, venie I
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Ten aanzien van het wegvak industrieterrein- doorgetrokken Randweg kan worden opgemerkt
dat hier de geluidbelasting in de huidige situatie 50 &(A) of lager is. In dit geval zal de
grenswaarde 50 &(A) bedragen. De overschrijding van de grenswaarde zal dan beperkt zijn tot
ca 5 &(A).
Blankerîseweq
Als gevolg van de nieuwe aansluiting op de Rijksweg 15 zal de etmaalintensiteit op de
Blankertseweg van ca 1400 mvt in 2000 toenemen tot ca 12000 mvt in 2015.
Het huidige profiel van de Blankertseweg is niet berekend op dergelijke verkeersintensiteiten
en zal dan ook moeten worden aangepast. Door deze Qsieke wijziging is er sprake van een
reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.
Bij deze toename van de intensiteit zal de geluidbelasting van de 19 aanliggende woningen met
9 &(A) toenemen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het effect van een
noodzakelijke verruiming van het profiel.
Zoals reeds is vermeld zou deze toename in het uiterste geval 5 dB(A) kunnen zijn. Er zijn dan
in principe nog slechts drie mogelijkheden denkbaar:
toepassing van een geluidarme wegdekconstructie als gevolg waarvan de toename van de
geluidbelasting wordt gereduceerd tot 5 &(A) of lager
afscherming als gevolg waarvan de toename van de geluidbelastingwordt gereduceerd tot 5
&(A) of lager
amoveren van de woningen
Alleen een geluidarme asfaltconstructie bestaande uit dubbellaags ZOAB zou de vereiste
reductie kunnen leveren. De vraag is echter of het reëel is om deze verharding op deze weg toe
te passen omdat ook landbouwverkeer van de weg gebruik zal maken.
Het plaatsen van afschermingen is in deze situatie niet mogelijk omdat de panden op de
Blankertseweg worden ontsloten middels uitritten. De "gaten" die als gevolg daarvan in de
schermen ontstaan, zullen het akoestisch effect te niet doen.
Gezien het feit dat het hier gaat om ca. 19 woningen is sloop niet reëel.
Overige wegen
Bij de Rijkssstraatweg, de bestaande Randweg en de Tielerweg zal moeten worden nagegaan of
de toekomstige intensiteit met het huidige wegprofiel kan worden verwerkt. Wanneer dit niet
het geval is zullen hoger maximaal toelaatbare geluidbelastingen moeten worden vastgesteld.
De geluidemissie zal dan echter niet verbeteren; alleen bij de betreffende woningen zullen
gevelisolerende maatregelen worden getroffen.
4.3.2

Alternatief A
Regime reconstructie
In de onderstaande tabel zijn de wegvakken vermeld waar de geluidbelasting vanwege een
toename van de intensiteiten tussen het jaar 2000 en 2015 met meer dan 1.5 &(A) zullen
toenemen (zie ook bijlage 1).
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Tab1 43-2 Overzicht wegvakken
Straatnaam
Provincialeweg-hst (wegvak Rijksstraatweg-Randweg)
Randweg (wegvak Provincialeweg-Tielerweg)
Rijnstraat (wegvak industrieterrein-doorgetrokken Randweg)
Rijnstraat (wegvak Pr. Marijkeweg-industrieterrein)
J.F. Kennedylaan (wegvak Randweg- Lange Akker)

toename in dB(A)*)
ca 2.4
ca 2.5 A 3
ca 7.2

ca 4.2
ca 2.9

*) Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat de verfiatding, de snelheid en het percentage vrachtverkeer gelijk blijft.

Als deze toename gepaard gaat met een fjsieke wijziging aan de weg, zal een toetsing aan de
grenswaarden moeten worden uitgevoerd. Gezien het feit dat het hier wegen betreft waar
afschermende voorzieningen niet mogelijk zijn, zal deze toetsing niet tot een andere emissie
leiden.
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat zich met name op de Rijnstraat een grote toename
voordoet.
Rijnstraat
Langs de Rijnstraat bevinden zich ca 5 woningen. Wanneer naast een toename van de
geluidbelasting van 1.5 &(A) of meer, de weg fisiek wordt gewijzigd, is er sprake van een
reconstructie situatie in de zin van de Wet geluidhinder @ar 4.2.2). In dit geval zal nader
akoestisch ondenoek moeten plaatsvinden. In dit ondenoek zal dan tevens moeten worden
nagegaan in hoeverre de toename van de geluidbelasting kan worden gereduceerd tot maximaal
5 &(A) ten opzicht van de heersende waarde.
Reaime nieuwe weaaanleg
Voor de nieuwe Randweg geldt het regime nieuwe wegaanleg.
Uit berekeningen is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) vanwege de nieuwe
Randweg op 7 bestaande woningen wordt overschreden. Hiervan liggen 4 woningen ter hoogte
van de Meersteeg en 3 woningen langs de Blankertseweg. In de volgende tabel zijn deze
woningen ingedeeld in overschrijdingsklassen.
Van deze woningen hebben zonder afscherming 2 woningen een hogere geluidbelasting dan 60
&(A). Zonder toepassing van afschermende voorzieningen of dubbellaags ZOAB zullen deze
woningen moeten worden geamoveerd.
Ter hoogte van de Meersteeg liggen afschermende voorzieningen niet voor de hand. Alleen
wanneer de Meersteeg niet op de Randweg wordt aangesloten, zou er een mogelijkheid zijn om
een scherm te plaatsen.
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Tabel 4.3-3 Aantal woningen langs de nieuwe Randweg met overschrijding van de
voorkenrsgreuswaaide
Overschrijdings-klasse

aantal woningen per
overschrijdingsklasse
I alternatief A

51-CGAR/A\

I totaal

2

I

7

I

1s mci 2000,

u1
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DE EFFECTEN
Aantal woningen boven de voorkeursgrenswaarde vanwege de Randweg in alternatief A

In de onderstaande tabel zijn per overschrijdingsklasse de aantallen woningen vermeld
waarvoor, in de situatie zonder afschermende maatregelen, een hogere waarde zal moeten
worden aangevraagd.
Tabel 5.1-1 aantal woningen met een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde

Overschrijdingsklasse

totaal

aantal woningen per
overschrijdingsklasse

I

7

I

*)Deze woningen dienen te worden geamoveerd indien er geen geluidbeperkendemaatrgelen worden getroffen

Aantal te amoveren woningen in verband met geluid

In de onderstaande tabel staan de woningen weergegeven die dienen te worden geamoveerd
omdat de geluidbelasting te hoog zou zijn wanneer er geen geluidbeperkende maatregelen
zouden worden getroffen.
Tabel 5.2-1 Te amoveren woningen

nulalternatief
aantallen woningen

19

alternatief A
2

Saneringsgevallen

Voor bestaande woningen langs een bestaande weg voorziet de Wet in een saneringsregeling.
Hierbij gaat het om woningen die op 1 maart 1986 vanwege een bestaande weg een hogere
geluidbelasting hadden dan 55 &(A). De gemeente Geldermalsen heeft t.b.v. de opgave aan de
Minister van VROM een inventarisatie verricht van woningen die op 1 maart 1986 een hogere
geluidbelasting hadden dan 60 &(A). Hiervan zijn z.g. A- en B-lijsten samengesteld. De
woningen met een geluidbelasting tussen de 55 dB(A) en 60 &(A) zijn niet geinventariseerd
omdat deze woningen in de sanering geen prioriteit hebben. Verwacht wordt dat hiervoor in het
geheel geen sanering zal plaatsvinden.
In het volgende overzicht is globaal aangegeven hoeveel van de A- en B-lijstwoningen zich
langs de relevante wegvakken bevinden.
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Tabel 53-1 Aantal saneringswoningen

l ûverschrijdings- 1

I

I

I

klasse
61-65&(A)

>65 &(A)
totaal

l986
52
11
63

huidig
52
11
63

nulalternatief
26
10
36

alternatief A
26
10
36

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat zich in het alternatief A ten opzichte van het nulalternatief
geen wijzigingen voordoen.
De ahame ten opzichte van de huidige studie van het aantal saneringsgevallen in het
nulalternatief en alternatief A wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de
intensiteit op de Willem de Zwijgerweg (wegvak 1).
Totaal aantal woningen per geluidbelastingklasse

Per alternatief is in het kader van het rapport "Verkeers- en milieuberekeningen voor MER Randweg 5e fase van Goudappel Coffeng" voor alle woningen vanwege alle bestaande wegen
zoals deze zijn opgenomen in het model van Goudappel Coffeng de geluidbelasting berekend.
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 4, is hierbij de .aftrek ex. artikel 103 Wgh. in rekening
gebracht. Omdat het hier gaat om de werkelijke geluidbelasting, is een correctie uitgevoerd.
Daarbij is ervan uitgegaan dat bij alle woningen een afùek ex. artikel 103 Wgh. is toegepast
van 5 &(A). Daarmee schuiven de aantallen woningen een klasse naar beneden op. In de
volgende tabel zijn de aantallen vermeld.
Tabel 5.4-1 Totaal aantal woningen per overschrijdingsklasse

I ûverschrijdingsklasse 1 aantal woningen per overschrijdingsklasse

I

> 70 &(A)
56
77
61
totaal > 55 &(A)
730
788
764
*) In het rapport van Goudappel Coffeng is (na bijtelling van de 5 &(A) ex art. 103 Wgh.; zie
par. 3.8)het aantal woningen vermeld met een geluidbelasting van 55 &(A) of lager.
blijft het aantal woningen dat in beschouwing is genomen voor alle varianten gelijk. Om toch
onderscheid te maken is als beoordelingscriterium aangehouden het aantal woningen met een
hogere geluidbelasting dan 55 &(A).
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Tabel 5.4-2 Verschillen m.b.t. de geluidbelaste woningen t.o.v. het nulalternatief
Overschrijdingsklasse

I

aantal woningen

I

-24

I

totaal > 55 &(A)

Hinderbeleving
In de volgende tabel is het aantal gehinderden per situatie weergegeven .

huidi
ehinderd
ernstig gehinderd
totaal

202
1873

218
1941

202
1871

In de volgende tabel is het aantal gehinderden gerelateerd aan de aantallen in het nulalternatief.

Tabel 5.5-2 Toe- en afnames van het aantal pehinderden t.o.v. het nulalternatief
aantal mensen
mate van hinder
alternatief A
matig gehinderd
-29
gehinderd
-25
ernstig gehinderd
-16
totaal
-70
Akoestisch ruimtebeslag

Voor het in alternatief A nieuw aan te leggen wegvak tussen de A15 en de Provinciale weg is
nagegaan of als gevolg hiervan het grondoppervlak dat een hogere geluidbelasting heeft dan 50
&(A) zal toenemen. In het volgende overzicht is de afstand tussen de as van de weg vermeld
en het punt waar, vanwege deze weg, een geluidbelasting van 50 &(A) wordt bereikt.

D W Milieu en Infrastructuur BV

Gebleken is dat het gebied waarin de weg zal worden aangelegd reeds een hoger geluidniveau
dan 50 áB(A) heeft of in de toekomst zal krijgen. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezige
AIS, de provinciale weg, het motorcrosstemin en de toekomstige Betuweroute. De contouren
van de afionderlijke bronnen zijn aangegeven op kaart 2

DHV Milieu en Infrastructuur BV

SAMENVATTING
De akoestische effecten zijn in de voorgaande hoofdstukken in beeld gebracht door de
presentatie van:
aantal woningen waar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden
te amoveren woningen
verandering van de geluidbelasting van saneringswoningen
aantal woningen met een hogere geluidbelasting dan 50 &(A)
aantal (ernstig) gehinderden
het akoestisch ruimtebeslag
In het volgende overzicht zijn de verschillen weergegeven ten opzichte van het nulalternatief
Tabel 6-1 Samenvatting van de resultaten
P
p

P

criterium

hoeveelheid
Alternatief A

aantal woningen met een overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde langs de nieuwe Randweg

7

te amoveren woningen i.v.m. geluid

17

toe-afname saneringssituaties > 60 dB(A)

O

afname aantal woningen

>55 dB(A)

afname aantai gehinderden
toe- afname aantal ha.

> 50 &(A)

24
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Sijlrge l-toe en afnames van de geluidbelasting ten opzichte van de huklige situatie
straatnaam

etmaalint
huidig

etmaalint.

toe- afname in dB(A)
van de geluidbeîasting

17199

2.6

6117

-1.9

18795

2.5

11137

0.2

l1894

11914

O

12776

0.3

9780

8950

-0.4

10921

0.4

1445

12052

9.2 dB(A)

970

-0.2

10675

6603
5172

-2.1

18759

2.4

9829

-2.8

100

-19.9

10345

O

7332

6379

-0.6

13159

2.5

3345

7733

3.6

6817

3

2861

3468

1515

3347

9469
10558

Blankertseweg

Randweg
wegvak 1
wegvak 2
wegvak 3
wegvak 4 *)

toe- afname in dB(A)

nulvariant 2015 van de geluidbelasting variant A 2015

Rijksstraatweg
wegvak1
wegvak 2
wegvak 3
wegvak 4

Provincialeweg
wegvak 1
wegvak 2
wegvak 3

etmaalint.

O

4134

1.5

3.4

3258

3.3

Rijnstraat
wegvak l
wegvak2
W. d. Zwijgerweg
wegvak l

624 ")

3405

7.4

3290

7.2

1253 ")

3405

4.3

3290

4.2

4440

1173

-5.8

1069

-6.1

J.F.Kennedylaan
wegvak 1
wegvak 2

2400

2258

7180

6399

-1.9

4975
4310

3603
2747

D.J. v. W~jkstraat
wegvak 1
wegvak 2
wegvak 3

Tielerweg
wegvak l
wegvak 2

4677

-1.4

4873
2129

-1.7
-3.7

-1 .9

1211

-5.5

3360

4826

1.6

10394

3.3

2189
2544

-1.9

4914

2801

922

-4.8

1032

-4.3

4120

922

-6.5

1032

-6

-2.8

PR. Marijkeweg

wegvak l
wegvak 2

*) opgenomen in akoestisch onderzoek bestemmingsplan"Geldermalsen Oost, 1995"
**) deze cijfers zijn ontleend aan een recente telling van de gemeente Geldermalsen
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