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- inhoudsopgave -

Identiteit en regio Rivierenland

In het gebied zijn diverse agrarische sectoren actief.
Het westen en de komgronden zijn in gebruik bij veeteeltbedrijven (melkproductie). Rond de omgeving van Zaltbommel vinden we een concentratie van glastuinbouw.
In de omgeving van Opheusden vindt een intensieve
doorontwikkeling plaats van laanboomkwekerijen.
Paddenstoelen in Maasdriel (paddenstoelenpact). Op de
stroomruggen langs de rivieren vindt intensieve fruiteelt
plaats door het hele gebied, met een zwaartepunt in
Buren en Geldermalsen.
Naast de productie van gezond fruit levert de fruitteelt
een belangrijke bijdrage aan het beeldmerk van de regio,
waarmee het de recreatie in het gebied ondersteunt.

Dit document levert een bijdrage aan de toekomstige ontwikkeling van de mobiliteit binnen de regio
Rivierenland.
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband tussen
10 gemeenten, te weten:
Neder-Betuwe, Tiel, Buren, Neerijnen, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Zaltbommel en West Maas
en Waal. Het valt volledig binnen de provincie Gelderland
en het Waterschap Rivierenland.

Door de situering tussen de rivieren heeft het gebied een
eigen enigszins ‘geïsoleerde’ ontwikkeling meegemaakt.

Culemborg

Buren
Neder-Betuwe

Geldermalsen
Tiel
Lingewaal

Neerijnen

West Maas en Waal

Zaltbommel
Maasdriel

- identiteit en regio Rivierenland -
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Voorwoord en leeswijzer
Fruitpact wil de Nederlandse en internationale
concurrentiepositie van het fruitcluster Rivierenland
versterken en uitbouwen. Met haalbare doelstellingen
en concrete projecten, die op korte en lange termijn
resultaat opleveren. Voor grote en kleine bedrijven, voor
werkgevers, werknemers én voor inwoners.
Voor het fruitcluster Rivierenland is het belangrijk om een
goede aansluiting te hebben op het handelsnetwerk. Een
ander aspect is de concentratie van fruit gerelateerde
activiteiten zoals verwerking, sortering, verpakking, opslag
en distributie, dat veel efficiencyvoordelen biedt. Fruitpact
heeft dan ook als doelstelling verbetering van de interneen externe ontsluiting van het gebied en optimale
benutting van weg- water- en spoorwegverbindingen,
door te werken aan fysieke ontsluiting en innovatieve
logistieke concepten voor transport en locaties. Om
de mogelijkheden goed te blijven benutten zijn in de
toekomst investeringen op het gebied van ontsluiting en
regionaal vervoersmanagement noodzakelijk.

De lezer wordt in dit inspiratieboek in het eerste hoofdstuk
‘wegen naar de toekomst’ direct meegenomen in een visie
op de belangrijkste keuzes waar de afstemming agrarische
teelt en infrastructuur voor staat. In de daarop volgende
hoofdstukken wordt die visie onderbouwd vanuit een
analyse van de huidige situatie van de infrastructuur en
de ontwikkelingen. Vervolgens wordt het boek afgesloten
met een overzicht van optimalisatiemogelijkheden van de
verschillende onderdelen van het wegennet.
Dit inspiratieboek is mede tot stand gekomen door de
enthousiaste inbreng van vertegenwoordigers van de
fruitcluster en van de gemeenten die zijn verenigd in
het samenwerkingsverband Rivierenland. Fruitpact en
de opstellers van deze verkenning zijn hen daar zeer
erkentelijk voor.

Vanuit deze doelstellingen heeft Fruitpact opdracht
gegeven voor deze verkenning naar de mogelijkheden
om de infrastructuur en de agrarische bedrijvigheid in
het algemeen en die van de fruitteelt in het bijzonder
beter op elkaar af te stemmen. Vanuit de overtuiging dat
een goede ontsluiting een basisvoorwaarde is voor een
gezonde vitale bedrijfstak, maar ook dat een aantrekkelijk
en veilig buitengebied van belang is voor de gehele regio.
Hiermee sluit deze verkenning aan op het eerder door
Fruitpact verspreide ‘Inspiratieboek landschappelijke
inpassing agrarische bedrijven in Rivierenland’ .

Het veilinggebouw met links de directiewoning in 1928

De kersenveiling van 1958

Ook deze verkenning heeft de vorm gekregen van een
inspiratieboek. Niet als handboek waarin ‘de oplossing
voor alle problemen’ wordt geboden, maar veeleer als
een overzicht van zoekrichtingen om verschillende
oplossingen –voor de kortere en de langere termijn– te
vinden voor verschillende soorten opgaven. Dit boek is
dan ook bedoeld om de discussie binnen de sector en
van de sector met zijn partners in de regio te voeden met
constructieve voorbeelden.
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De eerste kersenveiling in 1904

- voorwoord en leeswijzer -

Historie
Het landschap van het Rivierenland is voor een belangrijk
deel gevormd door de rivieren Rijn, Waal, Maas en Linge.
De huidige landschapsstructuur is een gevolg van dikke
pakketten grindrijke, grove zanden die zich hebben
afgezet langs de oevers. Aan beide zijden van de rivier
ontstonden zo de oeverwallen. Verder van de rivier af
konden de lichtere (klei)deeltjes bezinken. Hier zijn de
komkleigebieden ontstaan.
Door het dichtslibben van de rivierbeddingen zochten de
rivieren telkens een nieuwe route, waardoor een patroon
van stroomruggen en kommen is ontstaan.
Bewoning in het rivierengebied begon reeds voor de
jaartelling op de hogere delen van het land, zoals op de
oeverwallen en de stroomruggen. Hier vond landbouw
plaats in de vorm van een veelal strookvormige verkaveling haaks op de hoogterichting, zodat er een goede afwatering was.
Het gebied heeft zich in de agrarische richting verder
ontwikkeld. De boomgaarden op de oeverwallen zijn
beeldbepalend in het landschap geworden.
De oorspronkelijke structuur van het landschap is nog
duidelijk herkenbaar, gekenmerkt door een grote
dynamiek.

- historie van het landschap -
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Toekomstvisie
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Wegen naar de toekomst in Rivierenland.

Routes van het fruit
De vele uitgestrekte boomgaarden op de stroomruggronden tussen de grote rivieren zijn een begrip in
Nederland en daarbuiten. En net als in andere agrarische sectoren heeft ook hier de ontwikkeling niet stil
gestaan. Omwille van efficiency en productieverhoging
zijn hoogstam boomgaarden omgezet in laagstam boomgaarden. Kleine bedrijven zijn samengevoegd tot grote
bedrijven, en er worden steeds meer bedrijfsactiviteiten
toegevoegd die voorheen uitsluitend bij de veilingen
plaats vonden, zoals het sorteren en gekoelde opslag.
Door deze ontwikkelingen is het rivierengebied een
internationale speler bij de productie van- en de handel
in fruit; circa 30% van de Nederlandse fruitteelt vindt
hier plaats, en nog eens 30% van het fruit uit de rest van
Nederland vindt via dit gebied de bestemming klant. Dus
60% van alle Nederlandse appels en peren gaan door ons
rivierengebied!
Een cruciale voorwaarde om deze ontwikkeling mogelijk
te blijven maken is een goede ontsluiting van het gebied.
Een goede infrastructuur die het mogelijk maakt op efficiente wijze de verkeersstromen te faciliteren. Daarbij gaat
het om het verkeer binnen het bedrijf, tussen de verschillende kavels en de bedrijfsgebouwen, om de boomgaarden te kunnen verzorgen met landbouwwerktuigen
en uiteraard om de oogst van het land te verzamelen. Na
de oogst gaat het om sorteren, gekoeld opslaan en distribueren van de producten. Op beide onderdelen speelt
zich een proces van schaalvergroting en specialisatie af.
Landbouwwerktuigen worden steeds groter en vormen
daarmee een grotere belasting of potentieel gevaar op

de dorps- en landbouwwegen. En het transport van de
producten naar sorteer- en opslagfaciliteiten en van daar
naar de afnemers vindt plaats met steeds grotere vrachtauto’s en steeds meer verspreid over het jaar. Hoewel ook
de infrastructuur de afgelopen decennia is uitgebreid,
zowel in dichtheid van het net als de capaciteit en breedte
van de wegen, leidt het proces van schaalvergroting toch
steeds vaker tot problemen, hetzij voor fruitbedrijven die
zich niet verder kunnen ontwikkelen, hetzij voor de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving. De intensieve
transportbewegingen maar ook de steeds grootschaliger
bedrijfsbebouwing wordt steeds lastiger in te passen in
het landschap en de dorpen.
Het is om deze reden, dat het Fruitpact het initiatief heeft
genomen om een verkenning te laten uitvoeren naar
de mogelijkheden voor de toekomst om te komen tot
een goede afstemming tussen infrastructuur en fruitbedrijven in de regio. In deze notitie wordt naast de fruitteelt ook aandacht besteed aan de andere agrarische
sectoren in de regio, te weten boomteelt, glastuinbouw
en melkveehouderij.
De wegen
Het rivierengebied wordt gekenmerkt door een sterke
compartimentering door de rivieren en het Amsterdam
Rijnkanaal. Bruggen zijn daarbij belangrijke schakels die
de deelgebieden verbinden.

van belang voor (recreatief ) fietsverkeer.
De belangrijkste opgaven die zich ten aanzien van de
infrastructuur in relatie tot fruitteelt voordoen zijn:
• De belasting van landwegen door steeds grotere voertuigen, waardoor bermen worden beschadigd en de
veiligheid van fietsverkeer in het gedrang komt
• Aansluiting van bedrijven met veel en zwaar transport
op de regionale wegen is vaak voor een deel voorzien
door dorps- en landwegen.
• De provincie voert een herstructureringsprogramma
uit voor provinciale wegen, waarbij het aantal aansluitingen wordt beperkt. Dit staat op gespannen voet met
de wens om agrarisch verkeer snel van de dorpswegen
af te halen.
Daarnaast mag ook worden geconstateerd dat er al veel
goed geregeld en aangelegd is. Het gebied is voorzien
van een degelijk netwerk van Rijks- en Provinciale wegen.
Toch zijn er dagelijks opstoppingen op de Rijkswegen
en ook op de N322 staat het verkeer in de spits vaak vast
bij de aansluiting A73/A50. Optimale benutting van het
netwerk is dan ook nog steeds een doel. Aandachtspunt
is dat voorkomen moet worden dat bij knelpunten op de
rijkswegen de provinciale wegen als sluiproute worden
gebruikt (bijv. tussen Geldermalsen en Tiel door knelpunt
op A15 bij Tiel).

Het wegennetwerk in de gebieden is opgebouwd uit
wegen van verschillende orde:
1. De Rijkwegen A15, A2 en A50 die het gebied (inter)
nationaal ontsluiten
2. De provinciale wegen die regionaal verbinden en de
aansluitingen op de rijkswegen verzorgen
3. De dorpswegen die het lokaal verkeer tussen de
dorpen bedienen
4. De landwegen ten behoeve van het agrarisch verkeer
De dorps- en landwegen hebben ook een belangrijke
functies voor het fietsverkeer. Zowel voor woon-werkverkeer en voor scholieren als voor het nog steeds groeiend
recreatief fietsverkeer. De rivierdijken zijn in het bijzonder

- wegen naar de toekomst in Rivierenland -
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Melkveehouderijen

De fruitbedrijven
De fruitbedrijven zijn sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van goede gronden, die zich op de hoger gelegen
stroomruggronden bevinden. Op deze oudst bewoonde
gebieden bevinden zich ook de dorpen en verbindingswegen in een relatief kleinschalig landschap. De druk op
de ruimte is in deze gebieden dan ook groot.
Globaal kunnen de fruitbedrijven die zich hier hebben
gevestigd en ontwikkeld worden ingedeeld in vier type
bedrijven.
1. Fruitteeltbedrijven. Dit zijn de doorgaans bedrijven met
beperkte bedrijfsbebouwing, uitsluitend ten behoeve
van de eigen productie.
2. Fruitteelt- en dienstverleningsbedrijven. Deze
bedrijven hebben zich verbreed tot teeltbedrijven
die ook koelopslag, sorteer- en distributiefaciliteiten
verlenen aan collega-teeltbedrijven.
3. Dienstverleningsbedrijven. De bedrijven die zich
uitsluitend toeleggen op sorteren, opslag, distributie en handel, zonder boomgaarden in eigen bezit.
Vanouds behoren de veilingen en particuliere handelaren tot deze categorie.
4. Consumentgerichte bedrijven. Kleinschalige teeltbedrijven, die de teelt combineren met verkoop direct
aan de consument en recreatieve voorzieningen als
bed & breakfast.
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Verwacht wordt dat de trend van schaalvergroting nog
verder zal doorzetten en dat de druk op de ruimte met
name op de stroomruggronden hoog zal blijven zo niet
nog hoger zal worden.

Op de komgronden treffen we de meeste veeteeltbedrijven aan. Vooral in de Gemeente Lingewaal komen een
aantal grootschalige melkveehouderijen voor.
Voor deze bedrijven geldt dat de meest optimale bedrijfsvoering plaats vindt als de in gebruik zijnde weilanden zo
aaneengesloten mogelijk zijn, en zo dicht mogelijk bij de
bedrijfsgebouwen zijn gelegen.
Door bedrijfsgrootte te koppelen aan oppervlakte weiland
heeft men hier een goede balans gevonden voor de
verspreiding en positionering van vooral de grootschalige
bedrijven.
Korte verbindingen met de provinciale wegen en een
goede dimensionering en constructie van de ontsluitingswegen kunnen ervoor zorgen dat het transport van
de melk en de aanvoer van veevoer etc. voorspoedig
verloopt.
Bij een aaneengesloten ligging van de weilanden kan
bereikt worden dat landbouwmachines zo min mogelijk
gebruik maken van het wegennet.

- wegen naar de toekomst in Rivierenland -

Glastuinbouw

Laanboomkwekerijen

Glastuinbouw komt vooral voor in de Bommelerwaard.

In de gemeente Neder-Betuwe, zich vooral concentrerend
rondom Opheusden, bevindt zich een groot areaal van
laanbomenkwekers (circa 1.400 hectare).
De inzet van grotere transporteenheden en zwaardere
landbouwmachines oefenen een grote druk uit op de
infrastructuur van dit gebied. De belangrijkste ontsluitingwegen zijn de Tielsetraat en de Hamsestraat. Vooral
deze laatste oogt redelijk smal. Tussen de kwekerijen door
lopen smallere landwegen. Hier is zichtbaar schade aan de
bermen ontstaan.

In het kader van de Herstructurering glastuinbouwontwikkeling Bommelerwaard zijn drie doelen bepaald:
*
*
*

Een duurzame en toekomstbestendige
ontwikkeling van de glastuinbouw
Verkeersveiligheid in- en rondom de
glastuinbouwgebieden
Een goede landschappelijke inpassing van de
bedrijven

Een nieuwe ontwikkeling is de voorbereiding van het Agro
Business Centre. Dit centrum van de laanboomsector in
samenwerking met de gemeente is vooral gericht op de
laanboomteelt. Het zal direct aansluiten op de A15 via de
Dodewaardsestraat, en kan met behulp van een rondweg
worden verbonden met de kwekerijen buiten de dorpskernen om.

De hiervoor opgestelde verkeersvisie heeft geresulteerd
in een pakket van gewenste maatregelen. De verkeersmaatregelen hebben vooral als doel het opwaarderen van
wegen (verbreden), het aanleggen van nieuwe
verbindingen waar juist het verkeer ten behoeve van de
glastuinbouw gebruik van dient te maken, en op andere
wegen het nemen van maatregelen om vrachtverkeer
tegen te gaan. Een plan van aanpak voor de uitvoering is
momenteel in voorbereiding.

Indien het centrum mede zou kunnen functioneren
als distributiecentrum zou dit de verkeersdruk op het
wegennet kunnen verkleinen.

Tielsestraat

Hamsestraat

Agro Business
Centre

- wegen naar de toekomst in Rivierenland -
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Recreatie en toerisme
In het gebied bevinden zich enkele grootschalige recreatieve elementen zoals de Tuinen van Appeltern, het Eiland
van Maurik, het Landgoed Mariënwaerdt in combinatie
met jaarlijks plaatsvindende evenementen als Appelpop,
het Fruitcorso, de Bloesemtochten e.a., welke door een
breed publiek worden bezocht.
Zowel het rivierenlandschap, met natuurgebieden in- en
aan de uiterwaarden, als het landschap van boomgaarden
op de stroomruggen hebben een grote aantrekkingskracht op wandelaars en fietsers. Dit zijn dagjesmensen
en recreanten welke bijvoorbeeld op één van de in
het gebied voorkomende vakantieparken of campings
verblijven.
De nu vaak kleinere, al dan niet slingerende landwegen
vormen een recreatieve en landschappelijke meerwaarde.
Deze meerwaarde wordt bedreigd door verbredingen van
het wegprofiel en de vaak zeer ruime in- en uitritten van
de diverse bedrijven.
Door te zoeken naar een combinatie van verbetering van
de infrastructuur in het openbaar gebied en de aanleg
van een deels gescheiden recreatief netwerk op zowel
openbaar als particulier terrein kan de veiligheid en
aantrekkelijkheid voor recreanten verbeterd worden.
Ieder dorp of buurtschap krijgt een eigen ‘ommetje’ dat
aansluit op bestaande wandelnetwerken.
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- recreatie en toerisme -

Binnen de regio heeft de stuurgroep Fietsambitie de
ontwikkeling opgezet voor een regionale Fietsambitie.
Een belangrijk doel is om tot een volledig en veilig
fietsnetwerk te komen.
Door een goede herstructurering van het wegennet
kan dit initiatief optimaal bereikt worden. Te denken
valt aan duidelijke en goede routes voor het grootschalige (agrarische) vrachtverkeer, vrijliggende fietspaden
voor woon-, werk en schoolgaand fietsverkeer en
autoluwe wegen in de recreatief aantrekkelijke delen
(bijvoorbeeld de rivierdijken).

- fietspaden -
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Binnen het gebied is een goed bewegwijzerd wandelnetwerk aanwezig. Door dit in de toekomst geleidelijk uit
te breiden met ‘ommetjes’ bij individuele fruittelers wordt
de attractiewaarde hoger; en het brengt de consument
dichter bij het product.
Het principe van deze ommetjes nemen we over uit het
“Inspiratieboek landschappelijke inpassing Agrarische
bedrijven in Rivierenland”. Oktober 2014.
Een van de in het bovenstaande rapport genoemde
‘ommetjes ‘ is:

richting

eendenkooi

richting

Het ‘ommetje’ van Vuren
Het is mogelijk om door het landschap van eendenkooien
en weteringen een wandelverbinding te realiseren die
verschillende interessante bezienswaardigheden met
elkaar verbindt (bv. het Geofort, het Lingebos en de
dorpskern van Heukelum). Op verschillende punten kan
deze route aansluiten op bijvoorbeeld het knooppuntennetwerk of het Waterliniepad.

kaart waterliniepad
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- wandelnetwerk -

richting
wetering

Naar een gezonde toekomst voor de streek en de
fruitteelt.
Als de trendmatige ontwikkeling ongewijzigd wordt
voortgezet zal de spanning tussen fruitteelt en andere
functies in de regio toenemen. Met de omgevingswet die
in 2018 in werking treedt zullen aanpassingen van agrarische bebouwing en ontsluiting voorzien moeten zijn /
getoetst moeten worden aan een omgevingsvisie.
Fruitbedrijven zullen naar verwachting steeds meer
beperkingen ondervinden bij het vergroten van de
bedrijfsvoering wat betreft bebouwing en verkeerslast.
Fruitbedrijven die kiezen voor de optie om zich te ontwikkelen tot overwegend dienstverleningsbedrijven zullen
voor uitbreiding steeds meer verwezen worden naar goed
ontsloten bedrijventerreinen. Een gezamenlijke visie
vanuit het fruitcluster Rivierenland op de richting van de
gewenste ontwikkeling lijkt noodzakelijk, om vervolgens
draagvlak hiervoor te creëren / cq deze af te stemmen met
de regionale visie op de ruimtelijke ontwikkeling. Kortom:
ontsluiting en fruitteelt als gebiedsopgave aanpakken,
afgestemd op een gezoneerd ontwikkelingsbeleid.
De contouren van een aantal componenten voor die
toekomstvisie kunnen worden geschetst:

b.
langs de buitenranden met korte ontsluiting
op provinciale wegen ontwikkelruimte is voor bedrijven
met mede een dienstverlenende functie (tot een bepaalde
verhouding),
c.
en dat de uitsluitend of grotendeels op
dienstverlening gerichte bedrijven zich ontwikkelen
op – niet voor teelt geschikte goed ontsloten ‘agrarische
bedrijfsterreinen’ (vergelijkbaar met herstructurering van
LOG-aanwijzingen in de glastuinbouw, waarbij overigens
verplaatsingsregelingen gebruikelijk zijn).
Dit vraagt van alle betrokkenen in het cluster, publiek
en privaat, een collectieve benadering en lange termijn
strategie, in plaats van een opportunistisch model
gebaseerd op incidentele gelegenheden die zich
voordoen. Niet door een grootschalige bedrijfsverplaatsing, maar - juist om dit te voorkomen - door een geleidelijke clustering van bedrijvigheid naar locaties die daar het
best voor geschikt zijn en de organisatie van de logistiek.
Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor de
toekomst van de fruitteelt in de regio. Gebaseerd op het
streven naar een vitaal en aantrekkelijk rivierenland, zowel
op de stroomruggronden als in de kommen.

1. Bedrijfsprofielen bepalen met als belangrijke vraag:
welke verhouding tussen eigen teelt en dienstverlening met bijbehorende gebouwde faciliteiten en
verkeersbewegingen rechtvaardigt nog een agrarische
bestemming en wanneer heeft de dienstverlenende
functie de overhand. Ook voor andere bedrijfsvormen
kunnen profielen worden gedefinieerd.
2. Ontwikkelpotentie van gebieden bepalen. Op basis
van ontsluiting, milieubeperkingen zoals afstand tot
woonbebouwing en bodemgeschiktheid voor teelt
kunnen (globale) zoneringen met ontwikkelprofielen
worden bepaald. Dit zou er globaal toe kunnen leiden
dat:
a.
in de kleinschalige gebieden langs de dijken
en bij dorpskernen vooral wordt ingezet op bedrijven met
enkel voorzieningen voor eigen teelt en bedrijven met
recreatieve / consumentgerichte activiteiten,

- naar een gezonde toekomst -
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- profiel bedrijfssituering in Rivierenland -
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FRUITBEDRIJF

FRUITBEDRIJF
FRUITBEDRIJF EN HAL
KOELEN, SORTEREN, VEILING

A 15

14

PROVINCIALE WEG

- van product tot consument -

FRUITBEDRIJF

De wegen van het fruit van de boomgaard naar de
consument.
Van de boomgaard naar het bedrijf:
Het fruit wordt geplukt en op het bedrijf gecontroleerd.
Tussen de boomgaard en de bedrijfsvestiging vindt over
de landwegen en gebiedsontsluitingswegen agrarisch
verkeer plaats (landbouw machines).
Van het bedrijf naar het distributiecentrum (veiling of dienstverlenend en producerend bedrijf):
Over de gebiedsontsluitingswegen, de dorpswegen en de
provinciale wegen wordt het fruit vervoert door grotere
vrachtwagens.
Van het distributiecentrum naar het verkooppunt:
Via de provinciale wegen en snelwegen worden de
verkooppunten (winkels, supermarkten e.a.) in de dorpen
en steden in binnen en buitenland bevoorraad.
Van verkooppunt naar consument:
Uiteindelijk koopt de consument het fruit per voet, fiets of
per auto.

- van product tot consument -
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Inventarisatie / analyse
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- het onderzoeksgebied: regio Rivierenland met de gemeentegrenzen -
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- bedrijven en bedrijventerreinen -

- bedrijven en bedrijventerreinen grafieken -

19

20

- geomorfologie -

Op de hoger gelegen vruchtbare stroomruggen treffen we
de boomgaarden en kwekerijen aan.

In de lager gelegen nattere komgronden treffen we vooral
veeteeltbedrijven aan, met in voornamelijk het westelijke
deel ook grienden en eendekooien.

In de Bommelerwaard heeft de glastuinbouw en
champignonteelt zich gevestigd.
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De stromen van de rivieren volgend is er een landschap
ontstaan van hoger gelegen
stroomruggen
en lager
laanboomkwekerijen:
stroomruggebied
gelegen komgronden.
fruitbomen: stroomruggebied
agrarisch / veeteelt : komgronden
glastuinbouw

- stroomruggen en komgrond -
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Vooral de uiterwaarden vormen een belangrijke schakel in
het netwerk van de natuur.
Maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier, zoals
het plan voor de Heeseltse uiterwaarden, vergroten en
versterken deze structuur.

22

- natuur netwerk -

boomkwekerijen

glastuinbouw

melkveehouderijen

- bedrijfsvormen in het landschap -

fruitteelt

23

Wegennetwerk
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Het gebied wordt gekenmerkt door de grote rivieren
welke van oost naar west stromen. Ook het wegenpatroon
heeft zich in deze richting ontwikkeld. Dit zien we zowel
bij de snelweg (A15) als de provinciale wegen, dorpswegen en landweggetjes. Ook de Betuwelijn naast de A15
volgt deze richting.
De noord-zuid verbindingen zijn schaars en afhankelijk van bruggen of veerpont. De snelweg A2 en enkele
provinciale wegen (N233, N323) verbinden de oost-west
lopende wegen. De Waal en de Rijn/Lek worden
verbonden door het Amsterdam-Rijnkanaal.
De agrarische bedrijven worden via dit netwerk van
wegen ontsloten. Dit gebeurt veelal van de dorpswegen
(en dorpskernen) via de provinciale wegen naar de
snelwegen.
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REGIONALE WEGEN:

A 2 / A 15

doorstroom
verkeer, ook internationaal

DOORGAANDE N-WEGEN:

doorstoom,
geen aftakkingen
verkeer van bedrijven,
van stad naar stad

KLEINERE N-WEGEN:

aftakkingen
verkeer van bedrijven,
woon- werkverkeer
van stad naar stad,
tractor e.a.

DORPSWEGEN:

woon- werkverkeer, tractor e.a.

LANDWEGEN:

woon- werkverkeer, tractor e.a.

FIETSPADEN:

recreatief- en woon- werkverkeer

DIJKWEGEN:

recreatief- en woon- werkverkeer
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- wegen en functies -
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HEDEL

- wegenkaart -
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De recent gerealiseerde en landschappelijk goed
ingepaste N322 is een voorbeeld van een provinciale weg
die dorpskernen ontlast van zwaar verkeer en aansluit op
het bestaande wegennet.
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- een inspirerend voorbeeld, de N 322 -

Snelwegen A15 en A2
De A15 vormt een belangrijke nationale- en internationale
oost-west verbinding. Vooral op de spitstijden ontstaan
er bij Tiel regelmatig files. Dit betekent ook een extra
belasting van de parallel lopende wegen in het landelijk
gebied ten zuiden van de A15.
Direct aan de A15 liggen enkele grotere en kleinere
bedrijventerreinen, zoals Medel bij Tiel, het veilingterrein
Ochten en Hondsgemet bij Geldermalsen.
Het voorgenomen doortrekken van de A15 naar de A12
bij knooppunt Ressen naar knooppunt Oud-Dijk zal het
aantal verkeersbewegingen doen toenemen, want er
ontstaat zo een alternatief voor de A12.
De A2 vormt een belangrijke noord-zuid verbinding.
Recente verbredingen en aanpassingen hebben een
aantal in het verleden ontstane problemen grotendeels
opgelost, maar files (met name de avondspits) zijn al weer
met regelmaat aanwezig tussen Culemborg en Hedel.

A12
Knooppunt oud-dijk
A15
A2
Knooppunt ressen

- beschrijving en typologie wegen-

29

Provinciale wegen

N322
De N322 vormt de oost-west verbinding van de A27
naar de A50 tussen de Maas en de Waal. Op het drukste
gedeelte van de route loopt de weg niet (meer) door de
dorpskernen. Het oostelijke deel, van de A50 tot aan de
N329, is al in 1976 buiten de kernen om gelegd, direct
tijdens de aanleg van de A73. Sinds 2009 is ook het deel
tot aan de aansluiting met de N323 vernieuwd. Er is veel
aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing.

De provinciale wegen zijn de voorlopers van de
snelwegen, ze zorgen voor de ontsluiting van de regio.
De wegen zijn mede ontworpen om het doorgaande
verkeer niet door de dorpskernen te leiden. Conform het
beleid van de Provincie zijn er zo weinig mogelijk directe
aansluitingen van bedrijven en plattelandswegen op dit
wegennetwerk.
N320
Vooral de N320 vormt een belangrijke regionale oost-west
verbinding; van Kesteren naar Culemborg en de A2.
Momenteel wordt op een aantal plaatsen aan deze weg
gewerkt.
De nu in uitvoering zijnde werkzaamheden zijn vooral
gericht op een veilige weg met een beperkt aantal
aansluitingen, bij voorkeur door middel van rotondes. Het
wegprofiel is geschikt voor vrachtverkeer en personenauto’s (vooral woon-werkverkeer van- en naar Culemborg
en de A2).
De aan/afvoer van producten van de bij de woonkernen
gelegen agrarische bedrijven vindt mede plaats
via deze route.
N327 Leerdam A2 Geldermalsen
Deze route verbindt onder andere
de grotere kernen Leerdam en
Geldermalsen met de A2 en de
A15.
Via deze route wordt de Veiling
Geldermalsen (Fruitmasters)
ontsloten.

N233
De N233 vormt de verbinding tussen de A12 en de A15 via
Kesteren en Veenendaal.
De aansluiting van de N320 bij Kesteren oogt complex.
De Rijnbrug bij Rhenen vormt een knelpunt met zowel in
de ochtend als in de avond file.

N323
De N323 vormt de noord-oost verbinding tussen de N322
en de A15.
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N 322

Dorpswegen
Van oudsher zijn de dorpen onderling verbonden door
middel van dorpswegen. Enkele hiervan zijn uitgegroeid
tot provinciale wegen. Ze lopen vaak dwars door de
dorpskernen heen. Aan deze wegen zijn veel grote en
middelgrote fruitbedrijven gevestigd.
Dorpswegen worden gebruikt door lokaal verkeer: dit
bestaat uit zowel woon-werkverkeer als schoolgaande
kinderen op de fiets. Maar de wegen worden ook gebruikt
door de aanliggende fruitbedrijven met hun grote
vrachtwagens.
Voorbeelden hiervan zijn:
• De Bulksestraat tussen Ingen en Eck en Wiel;
• De Erichemsekade tussen Buren en Geldermalsen
• De Tielerweg, Geldermalsen Wadenoijen
• Bommelweg van Est naar Wadenoijen
• De Bommelsestraat van Opijnen, naar Ophemert en
Wadenoijen
• De Stationstraat in Echteld, Molenstraat IJzendoorn, Heuningstraat Ochten en Bonegraafseweg in
Dodewaard
• De Van Heemstraweg (ged Nweg) Ewijk ,Druten,
Beneden Leeuwen, Dreumel
Ook de dijkwegen vormen verbindingen tussen de
dorpen. Deze vaak prachtig landschappelijk gelegen
wegen vervullen ook een grote rol in het recreatieve (fiets)
verkeer.
Landwegen
Deze wegen verbinden de dorpen en agrarische bedrijven
met de akkers en weilanden. Op een aantal plaatsen zijn
ook bedrijven aan deze vaak smalle wegen gevestigd.
De wegen worden naast het landbouwverkeer ook
gebruikt door het recreatieve fietsverkeer.
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- Inspiratie om te komen tot een optimalisatie
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Ontwikkelingsvisie fruitteeltbedrijven voor lange en
korte termijn
Tegelijk met het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor
de fruitteelt in afstemming met het ruimtelijk beleid voor
de (middel)lange termijn, stellen we ook concrete maatregelen voor de kortere termijn voor. Maatregelen die erop
gericht zijn de huidige infrastructuur te optimaliseren. En
daarmee het gebruik voor zowel fruitteelt en recreatief
fiets- en woon-werkverkeer te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten.
De optimalisatie van het Rivierenland, zodanig dat
het gebied toekomstbestendig is, betreft een aantal
principes:
1. Een goede verdeling van de bedrijfssoorten over het
gebied.
Fruitteeltbedrijven: op de stroomruggen, aan de
gebiedsontsluitingswegen
Fruitteelt- en dienstverleningsbedrijven (product
gerichte bedrijven met een dienstverlenende
functie zoals sorteren en koelen): op de stroom
ruggen, goed bereikbaar vanaf de provinciale
wegen.
Dienstverleningsbedrijven (veilingen en laanbomencentra) goed ontsloten en direct bereikbaar
vanaf de snelwegen.
Consument gerichte bedrijven met een vooral op
de recreatie-gerichte neven functie: aan de
extensief ontsloten randen van het gebied, langs
dijk- en landwegen
Glastuinbouw aan de gebiedsontsluitingswegen op
de stroomruggen in het westelijk deel van het
rivierenland
Veeteeltbedrijven in het open weidegebied van de
komgronden
Laanboomkwekerijen : op de stroomruggen in het
noord-oostelijk deel van Rivierenland.
2.
De provinciale wegen vooral inzetten op hun taak
om bedrijven en dorpen te verbinden met het snelwegennet en zo de dorpswegen ontlasten.

-

-

Het maken van extra aansluitingen om bestaande
en zich ontwikkelende bedrijven met een dienstverlenende functie zodanig te ontsluiten dat de
dorpskernen ontlast worden van grootschalig
vrachtverkeer
Het ontsluiten van direct aan de provinciale
weg gelegen bedrijven door waar nodig en
mogelijk het aanleggen van ontsluitingswegen
en kortsluitingen met dorpswegen naar provinciale
wegen.

3.
Een uniform beleid van de dimensionering en het
beheer van het gemeentelijke wegennet.
Richtlijn voor de optimalisatie zijn de ‘ideaalprofielen’,
gebaseerd op richtlijnen voor plattelandswegen zoals die
van het CROW. Dit houd in dat de veiligheid en stabiliteit
van landwegen vergroot kan worden door het verstevigen
van bermen. Waar de wegbreedte niet voldoet aan de
minimale eisen wordt voorgesteld deze aan te passen.
Ontheffing en toezicht op verkeer met grote landbouwvoertuigen op de openbare weg intensiveren.
Waar mogelijk vrij liggende fietspaden aanleggen langs
druk bereden dorpswegen.
Waar mogelijk zijn concrete knelpunten in kaart gebracht
waar bij voorrang oplossingen voor worden gezocht,
aansluitend op de 8 jarige cyclus van wegbeheer van de
Provincie.
Een eenzijdige verkeerskundige benadering moet worden
voorkomen. Ook de beleving en recreatieve betekenis
van het landschap vanaf de wegen moet worden meegenomen in de afwegingen. Het groeiende maatschappelijk
en economisch belang van een aantrekkelijk landschap
voor recreatie en toerisme vraagt om een benadering
waarbij de attractiviteit van de fruitteelt voor de beleving
van het landschap ten volle wordt benut. Dit geldt ook
voor laanbeplanting langs de wegen, die een belangrijke
kwaliteit toevoegen aan het landschap. Met het kappen
van laanbomen ter vergroting van de verkeerscapaciteit
of veiligheid op wegen moet uiterst behoedzaam worden
omgegaan.

33

1: Situering agrarische bedrijven
Een goede evenwichtige verdeling van de bedrijven in
het Rivierenland, waarbij de functie is gerelateerd aan
het grondgebruik en bedrijfssoort.
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De logo’s geven de optimale kans- gebieden weer.
Door een goede verdeling van de bedrijven over het
gebied na te streven, ontstaat een toekomstbestendige
regio.

34

- 1: situering agrarische bedrijven - ontwikkelingsvisie fruitteeltbedrijven -

FRUITTEELTBEDRIJVEN:

FRUITTEELT- EN
DIENSTVERLENINGSBEDRIJVEN:

Gesitueerd op de stroomruggen.
Doorgaans kleinere bedrijven met beperkte bedrijfsbebouwing, uitsluitend ten behoeve van de productie.

Gesitueerd op de rand van de stroomruggen
welke goed verbonden zijn met N- wegen, of
direct hierop aansluitend zijn.
Bedrijven die zich hebben verbreed tot teeltbedrijven die
ook koelopslag, sorteer- en distributie faciliteiten verlenen
aan andere teeltbedrijven.

DIENSTVERLENINGSBEDRIJVEN:

In de directe nabijheid van A- wegen.
Bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op sorteren,
opslag, distributie, handel, vanouds behoren de veilingen
tot deze categorie.

CONSUMENTGERICHTE BEDRIJVEN:

Gesitueerd op stroomruggen met voor de recreant interessante locaties. Bijvoorbeeld de dijken langs de rivieren.
Kleinschalige teeltbedrijven die de teelt combineren met
verkoop direct aan de consument en recreatieve
voorzieningen als bed&breakfast.

GLASTUINBOUW:

Op de hiervoor bestemde gronden, vooral in de
Bommelerwaard.
Grote en middelgrote glastuinbouw.

VEETEELT:

Op de komgronden.
Grote en middelgrote bedrijven.

LAANBOOMKWEKERIJEN:

Op de stroomruggen geconcentreerd in de omgeving van
Opheusden.

- legenda ontwikkelingsvisie fruitteeltbedrijven -
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2: Hoofdontsluiting
De provinciale N- wegen in het gebied verbinden dorpen
en bedrijven met het snelwegennet. Om tot een optimale
ontsluiting te komen zullen deze wegen uitgebreid
moeten worden met verbredende verbindingen, vooral
met middelgrote bedrijven.
Het effect van deze maatregelen is gericht op een snelle
en efficiënte aan- en afvoer van de producten en ontlast
de dorpskernen.

Principe oplossing 1:
Uit de analyse blijkt dat de structuur van het huidige
wegennet voldoet aan het huidige gebruik, redelijk is en
voorbereid (wordt) op de toekomst.
Gewenste verbeteringen hebben vooral te maken met
goede aansluitingen op de provinciale wegen, waarbij ook
getracht wordt het verkeer zo te leiden dat zwaar
transport plaats vindt waar het nodig is en dit transport
automatisch voorkomen wordt waar dat niet gewenst is.

Een optimaal principe is om de weg tussen twee dorpskernen te verbinden met de provinciale weg, waardoor de
nu gevestigde middelgrote bedrijven hun aan- en afvoer
niet meer hebben door die dorpskern heen.

aanleg vrijliggende ontsluiting
langs de provinciale weg

dorpsweg
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provincialeweg

- 2: hoofdontsluiting - principe oplossing 1 -

Principe oplossing 2:
Een alternatief is om ook daar waar bedrijven aan- of
dichtbij een provinciale weg liggen deze via een aparte
ontsluiting te verbinden met een eerstvolgende rotonde.

landweg optimaliseren tot ontsluitingsweg en met een rotonde aansluiten
op de provincialeweg

aanleg vrijliggend
fietspad tussen de
dorpen

dorpsweg

provincialeweg

- principe oplossing 2 - verbetering van de bestaande weg naar ontsluiting van middelgrote bedrijven -
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3: Wegprofielen
Een uniform beleid wat tot een gelijkwaardig wegenstelsel leidt.

Op locaties waar het wegennet alleen geschikt is voor
landbouw- en recreatief verkeer, is het niet raadzaam om
grote bedrijven te vestigen. Hier is de ruimte het meest
geschikt voor productie (bv boomgaarden).
Op deze locaties is wel ruimte voor meer gedifferentieerde
ruimte met een nevenfunctie gericht op de recreant.
De kwalteit, dimensionering en constructie van de wegen
staat in de toekomst door het gebruik van zwaardere en
grotere transportmiddelen en landbouwmachines onder
druk.
Het is aan te bevelen dat alle samenwerkende gemeenten
in de regio voor zowel de technische- als de
esthetische kwaliteit van deze wegen een gemeenschappelijk handboek gebruiken. In dit document zijn
deze wegen per profiel benoemd en zijn de richtlijnen
gebaseerd op het Handboek van de CROW.
Opgemerkt wordt dat het hier om richtlijnen gaat en
telkens per mogelijke mutatie bekeken wordt of de
beoogde ingreep wel landschappelijk verantwoord is.
Bij ieder wegontwerp hoort ook een landschapsplan,
waarin met name opgenomen is hoe om te gaan met
boombeplantingen.
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Om tot een duidelijk verkeersregime te komen
onderscheiden we naast de voet - en fietspaden vijf
wegcategorieën. Het betreft:
1.
2.
3.
4.
5.

Provinciale wegen
Dorpswegen
Gebiedsontsluitingswegen
Landwegen
Dijkwegen

Op de navolgende pagina’s wordt per categorie het
ideaalbeeld weergegeven.

- 3: wegprofielen - categorieën -

Categorie 1 - Provinciale wegen
Provinciale wegen verbinden dorpen en grotere
bedrijfsterreinen met de autosnelwegen.
Om de veiligheid te verhogen en eventueel extra
aansluitingen te kunnen realiseren adviseren wij om
aan alle doorgaande N-wegen een maximumsnelheid
van 80km/uur te verbinden.
Afhankelijk van de situering van bedrijven kan het
wenselijk zijn om het wegprofiel uit te breiden met een
ontsluitingsweg. Langs de provinciale wegen is het aan
te bevelen te zorgen voor vrijliggende doorgaande
fietspaden.
De ontsluitingswegen worden uitgevoerd als categorie
3 of 4. De fietspaden als tweerichtingverkeer-fietspad
of gecombineerd met de ontsluitingsweg categorie 3.
Langs de wegen ter plaatse van de dorpskernen en
langs de gebieden met boomgaarden is het gewenst
om een laanbeplanting aan te brengen. Soorten die in
aanmerking komen zijn vooral verschillende
populieren en wilgen. In het open veld, tussen de
dorpen is laanbeplanting ongewenst.

- principe profiel provinciale wegen -
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Categorie 2 - Dorpswegen
Deze wegen verbinden de dorpskernen met elkaar
en met de provinciale wegen. Zij ontsluiten tevens de
middelgrote agrarische bedrijven.
Deze wegen worden ook vaak gebruikt voor woonwerkverkeer en door fietsers (schoolgaande jeugd).
Om de veiligheid te verhogen wordt een maximumsnelheid van 60 km/uur voorgesteld, en een vrijliggend
fietspad voor twee richtingen.
Van oudsher zijn de dorpswegen voorzien van een
laanbeplanting. Dit beeld moet behouden blijven, door
aanplant en handhaving van bestaande beplantingen.
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- principe profiel dorpswegen -

Categorie 3 - Gebiedsontsluitingswegen
Deze wegen ontsluiten het agrarisch gebied, de hierin
gelegen bedrijven en de akkers.
Naast het agrarisch verkeer worden deze wegen
ook gebruikt door recreatief- (fiets-) verkeer en
woon-werkverkeer.
Hier wordt een maximumsnelheid van 60km/
uur geadviseerd; de wegen worden voorzien van
fiets-suggestiestroken.

- principe profiel gebiedsontsluiting -
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Categorie 4 - Landwegen
Deze wegen verbinden vooral de bedrijven met de
akkers, ze vormen een belangrijk onderdeel in het
recreatieve fietsnetwerk.
Door de inzet van grotere landbouwmachines ontstaat
er in praktijk veel schade aan de bermen van deze
wegen.
Het is van belang dat de bermen over een voldoende
breedte gestabiliseerd zijn, bijvoorbeeld met behulp
van een bermbeschermingstegel.
Deze kant- of uitwijkstrook zorgt ervoor dat de berm
beschermd blijft bij het passeren.
Om de veiligheid van de fietser te verbeteren wordt
geadviseerd deze wegen de status van Fietsstraat te
geven. Hiermee wordt de maximum snelheid teruggebracht tot 30km/uur.
Incidenteel komen langs deze wegen boombeplantingen voor, als solitairen of als markeringen van
bijvoorbeeld dammen en aansluitingen.
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- principe profiel landwegen -

Categorie 5 - Dijkwegen
De wegen op de dijken van de rivieren vervullen een
belangrijke functie voor het recreatieve fietsverkeer.
Tevens ontsluiten deze wegen een beperkt aantal langs
de dijken gesitueerde woningen.
Naast het langzame fietsverkeer worden de dijken ook
door de recreatieve motorrijder gebruikt.
Om veiligheid van de fietser te verbeteren wordt geadviseerd deze wegen de status van Fietsstraat te geven.
Hiermee wordt de maximum snelheid teruggebracht
tot 30km/uur.
De dijklichamen zijn conform de eisen van het Waterschap volledig vrij van boombeplantingen.

- principe profiel dijkwegen -
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Slotconclusie
Voor een vitale agrarische toekomst van Rivierenland is
het van belang dat de verschillende partijen die bepalend
zijn voor Rivierenland in een goede dialoog samen de
koers uit zetten voor de verdere ontwikkeling. Want ook
hier geldt stilstand is achteruitgang. Daarbij streeft iedere
partij niet alleen naar optimalisatie vanuit zijn eigen
doelstellingen maar vanuit de collectieve verantwoordelijkheid ook naar de leefbaarheid van Rivierenland in
brede zin. Met begrip voor elkaars belangen.
Dit betekent:

- slotconclusie -

-

Voor de agrarische sector dat de productiekwaliteit van het gebied en de attractiviteit van
het landschap wordt bewaakt door de goede
gronden voor teelt te behouden en niet te vullen
met grootschalige bedrijven waarbij de hoofdactiviteit bestaat uit dienstverlening.

-

Voor de Provincie Gelderland dat het netwerk van
provinciale wegen vooral wordt ingezet voor zijn
verbindingsfunctie van dorpen en bedrijven met
het snelwegennet en regionale verbindingen.

-

Voor de gemeenten dat in een onderlinge samenwerking een eenduidig beleid wordt gevolgd
op nieuwe aanleg en beheer van hun wegennet
passend bij de functies van de te onderscheiden
wegen.
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Colofon
Inspiratieboek wegennet buitengebied
in Rivierenland

IN OPDRACHT VAN

Fruitpact
Postbus 137
4000 AC TIEL

OPGESTELD DOOR

Jos van de Lindeloof Tuin- en Landschapsarchitectenbureau BV
Postbus 1096
2600 BB DELFT
t. 015 - 2133444
i. www.josvandelindeloof.nl
JOS VAN DE LINDELOOF TUIN- EN LANDSCHAPSARCHITECTENBUREAU
e. info@josvandelindeloof.nl
ir. Ben Kuipers
Landschapsarchitect
Strategie, ontwerp en advies voor de buitenruimte

Ben Kuipers Landschapsarchitect
Postadres: Hoefijzersteeg 9
2611 NP Delft
t. 015 - 214 70 35
m. 06 24 26 90 18
i. www.benkuipers.nl
e. info@benkuipers.nl

BRONVERMELDING
•
•
•

www: watwaswaar, provincie Gelderland, google, Regio
Rivierenland en diverse andere websites.
Inspiratieboek landschappelijke inpassing
Agrarische bedrijven in Rivierenland
teksten: blz. 7 glastuinbouw Marieke Renders Regio Rivierenland,
blz. 9 informatie fietsambitie, Miek Blom Regio Rivierenland
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