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2.1 Maatregelenoverzicht – beschrijving inpassingsmaatregelen per blad
in de 2 zuidelijke ‘oksels’ de bestaande bosschages verwijderd zodat
het recentelijk gerealiseerde beplantingsplan met een afwisselend
patroon van sloten/greppels en bomenrijen (populier: Populus
euramerciana, 2 variëteiten) kan worden vervolmaakt conform het
landschapsplan van de A50. Hierbij uitgaan van dezelfde boomsoort, plantafstand e.d. als in het landschapsplan A50.
De A15 kent in principe een maaiveldligging zonder vangrail/geleiderail aan de bewonerszijde vanwege het realiseren van maximaal/
onbelemmerd zicht op het landschap. Het is van groot belang dit
ruimtelijk ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Een geleiderail
is aan de wegzijde (middenberm) aanwezig plus aan de bewonerszijde van de weg maar enkel waar strikt nodig vanuit verkeersveiligheid (bijvoorbeeld bij viaducten, afritten en eventueel aanwezige
portalen), zoals in dit geval bij het viaduct met de kruisende provinciale weg N836 en ter plaatse van de geluidsschermen omdat deze
elementen binnen de obstakelvrije zone (13m.) zijn gesitueerd. De
voorkeur gaat uit naar brede portalen die het dwarsprofiel in 1
keer overbruggen zodat dan geen geleiderail nodig is. Dit vanwege
het beoogde (rustige) wegbeeld, als bovenliggend doel. Uitwerking
vindt plaats in het E-PvE.

Per kaartblad (in totaal 15 stuks) is de gewenste situatie opgetekend. De meest opvallende inpassingsmaatregelen zijn daarbij apart
benoemd/aangepeild en worden in de tekst toegelicht. Per locatie
is gezocht naar een optimale afstemming vanuit enerzijds landschappelijk oogpunt en anderzijds rekening houdend met technische, veiligheids en financiële aspecten. Dit op basis van de in Deel
I geformuleerde overkoeplende inpassingsvisie.

Kaartblad 1 – A15 Knooppunt Valburg e.o.
De impact van de ingreep op dit deel van rijksweg 15 is vanuit
ruimtelijk-landschappelijke overwegingen niet zo groot, gezien de
beperkte ingrepen in de zin van ruimtelijke wijzigingen ten opzichte
van de huidige situatie. De voorgestelde maatregelen blijven grotendeels beperkt tot het aanhelen na herinrichting: in concreto gaat
het om het doorzetten/terugbrengen van kruidenrijke grasbermen,
watergangen e.d.
Langs de A50 worden bestaande geluidsbeperkende voorzieningen
(geluidsschermen) verplaatst – type A50. In de knoop zelf worden

Knooppunt Valburg in de huidige situatie

Opmerking bij de profielen:
- Waterpeilen zijn indicatief getekend op 75 cm. beneden maaiveld, soms is een sloot een zaksloot/greppel;
- Bestaande bomen zijn indicatief getekend op basis van ontvangen informatie (deels verouderd/ incompleet);
- De omgeving buiten de aangeleverde basisprofielen is indicatief getekend (op basis van de plattegrond en luchtfoto's), dit geldt ook voor zaken buiten de scope ,
de zgn. omgevingsmaatregelen. Omgevingsmaatregelen zijn nader te overleggen met de betrokken partijen en op basis van wederzijdse instemming.
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In de curve van de A15 staat aan de noordzijde van de weg (tussen 157000-157200km) een singelbeplanting. Deze diende ter afscherming van een woonhuis, dat bij de aanleg van de Betuweroute
Voor het gehele project ViA15 geldt bij de aanduiding
gesloopt is. De singel wordt in het Landschapsplan verwijderd: de
'bloemrijk grasland' of 'kruidenrijk grasland':
A15 is in dt deel immers opgevat als onbeplante lijn in het land- autochtoon plantmateriaal / inheems
schap.
- zaadmengsel afgestemd op lokale situatie/standplaats
op basis van door ecoloog opgesteld advies.
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Kaartblad 3 – A15 aansluiting Elst
Ook hier geldt dat de impact van de ingreep op dit deel van
rijksweg 15 vanuit ruimtelijk-landschappelijke overwegingen niet zo
groot is, gezien de beperkte ingrepen/wijzigingen ten opzichte van
de huidige situatie.
De voorgestelde maatregelen blijven grotendeels beperkt tot het
aanhelen na herinrichting: in concreto gaat het om het doorzetten/
terugbrengen van kruidenrijke grasbermen, watergangen e.d.
De A15 kent hier ook hier in principe een maaiveldligging zonder
vangrail/geleiderail aan de bewonerszijde. Een geleiderail is enkel
aan de wegzijde (middenberm) aanwezig en waar strikt nodig vanuit verkeersveiligheid (bijv. viaducten, afritten en evt. bij portalen),
zoals in dit geval bij de afrit aansluiting Elst mede in verband met de
aanwezige hoogspanningsmast. De voorkeur gaat uit naar brede
portalen die het dwarsprofiel in 1 keer overbruggen zodat dan
geen geleiderail nodig is. Dit vanwege het beoogde (rustige) wegbeeld., als bovenliggend doel. Uitwerking vindt plaats in het E-PvE.
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Kaartblad 4 – A15 knooppunt Ressen e.o.
Op het westelijke stuk van dit traject - tot knooppunt Ressen geldt net als bij de kaartbladen 1 t/m 3 - dat de impact van de
ingreep op dit deel van rijksweg 15 vanuit ruimtelijk-landschappelijke overwegingen niet zo groot is, gezien de beperkte ingrepen/
wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. De voorgestelde
maatregelen blijven grotendeels beperkt tot het aanhelen na herinrichting: in concreto gaat het om het doorzetten/terugbrengen van
kruidenrijke grasbermen, watergangen e.d.
Vanaf knooppunt Ressen vereist de inpassing van de rijksweg meer
aandacht enerzijds omdat de aard van de wijzigingen ten opzichte
van de bestaande situatie steeds verder toenemen en anderzijds
omdat de impact op de omgeving aanzienlijk toeneemt (m.n. vanwege de bebouwing aan de noordrand van Bemmel).
Voor knooppunt Ressen zelf geldt dat de bestaande situatie het
uitgangspunt is. Daarom is er - vanuit de ingreep – geen aanleiding
dit (fors) te wijzigen. De belangrijkste ingrepen betreffen hier het
realiseren van waterberging en boscompensatie. Extra bos wordt
gerealiseerd op de plek van de oude verbindingsweg (A325 >
ri. Bemmel) – de ruimtelijke opzet van de knoop verandert hier
feitelijk in wezen niet door.
Ook het effect van de waterberging is welhaast nihil: de waterbergingsvraag vanuit de rijksweg wordt ingepast in drie van de vier
‘oksels’ van de snelweg tussen hoofdrijbanen en op-/afritten, in de
vorm van een droge berging in kruidenrijk grasland, in de vorm van
een flauwe verlaging ter plaatse, waardoor het ruimtelijk nauwelijks
impact heeft (op een paar dagen per jaar na is het niet zichtbaar).
De A15 kent hier ook op dit stuk in principe een maaiveldligging
zonder vangrail/geleiderail aan de bewonerszijde (uitgezonderd
het knooppunt: hier ligt de weg hoog). Een geleiderail is enkel aan
de wegzijde (middenberm) aanwezig en waar strikt nodig vanuit
verkeersveiligheid (bijv. viaducten, afritten en evt. bij portalen), zoals
in dit geval bij het viaduct De Plak.
In knooppunt Ressen is langs de verbindingsboog van A325 > ri. de
A15 (aan de zuidzijde) voorzien in een geluidsscherm, dit om de
geluidsoverlast voor de bewoners van Bemmel zo veel mogelijk te
beperken. Dit scherm start als 7m. hoog scherm en loopt vervolgens geleidelijk over in een met kruidenrijk gras begroeid grondlichaam dat steeds hoger en breder wordt. De hoogte van het
scherm verloopt geleidelijk naar 1m. (aan de bewonerszijde van de
kruin van de geluidswal). De bewonerszijde van het scherm is waar
ruimtelijk mogelijk beplant (bosplantsoen), waarmee het beeld van
de weg vanuit de omgeving zo min mogelijk veranderd.
Oostelijk van het knooppunt zijn de wijzigingen groter/omvangrijker. Aan de noordzijde van de A15 wordt aangesloten bij het
bestaande beeld. De markante populierenrij wordt opnieuw
geplant, iets verder noordelijk, zodat de 13m. obstakelvrije zone
gerespecteerd kan worden (en waardoor een vangrail niet nodig
is). Het gaat om deels een dubbele en deels een enkele rij, zoals
ook in de huidige situatie het geval is). met een doorgaande rij aan
de wegzijde.
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De meeste aandacht vanuit landschappelijke inpassing gezien
moet echter uit gaan naar de zuidzijde, richting de dorpsrand van
Bemmel. De snelweg dient hier niet zozeer bezien te worden
vanuit het perspectief van de weggebruiker maar vooral vanuit het
perspectief vanuit de omwonenden. Lokaal is er vooral behoefte
de snelweg zo min mogelijk te zien en te horen. Om deze reden
wordt in een 6m. meter hoge wal voorzien – met erbovenop een
laag (geluids)scherm van 1m. hoog aan de wegzijde van de kruin
van het talud (met een wandelpad er direct naast, aan de bewonerszijde). Deze voorziening zorgt ervoor dat de weg vanuit de
omgeving gezien zo min mogelijk aanwezig is/visuele hinder geeft.
Het geluidsscherm is familie van de andere wanden en constructies
verderop langs de nieuwe A15. De exacte uitwerking vindt plaats
vanuit het architectonisch E-PvE, binnen een en hetzelfde idioom
(met bijv. een bepaalde behandeling). De wal zorgt vanuit de weg
gezien overigens voor een aantrekkelijk, groen beeld. Door de juiste hoek en afstanden kan de berm geleidelijk overlopen in het kruidenrijke grastalud van de wal (zonder geleiderail) – dit is essentieel
voor de rust van het beeld. De toepassing van kruidenrijk grasland
op de taluds verhoogt de ecologische waarde, en sluit aan op de
begroeiing uit het rivierengebied (bv. glanshaverhooilanden). De wal
is aan de bewonerszijde afwisselend beplant met m.n. fruitbomen
(appel, peer, kers, walnoot) voor een parkachtige sfeer. Aan de deze
zijde is ook voorzien in een recreatief fietspad (3,5 m. breed), dat
de verbinding vormt tussen het Rijnwaalpad aan de westzijde en
viaduct ‘De Plak’/Bemmel aan de oostzijde (een profiel van de wal
staat op pagina 68). Ter plaatse van De Plak wordt voorzien in een
‘recreatief rustpunt, met een picknickplek en info-bord van park
Lingezegen (in de huisstijl van Park Lingezegen). Viaduct ‘De Plak’
wordt verbreed zodat aan weerszijden een eenzijdig, vrijliggend
fietspad gerealiseerd kan worden, met aan weerszijden een vlakke
bermstrook van ca. 1m., bij voorkeur groen in te richten. Richting
de noordrand van Bemmel (toekomstig gebied Park Lingezegen)
is (ruimtelijk) voorzien in een enkele verbinding voor voetgangers
(bruggetje resp. duikerbrug).
De wal wordt ingeleid vanuit knooppunt Ressen, langs de nieuwe
verbindingsweg begint de wal vanaf maaiveld en stijgt langzaam in
een vaste hellingshoek door tot de maximale hoogte van 6m. (plus
1m. hoog scherm). Deze hoogte wordt bereikt ter plaatse van het
Rijnwaalpad. Ter plaatse van de kruising van het Rijnwaalpad is een
uitsparing in de wal. Om dit zo veel mogelijk tegen te gaan wordt
het geluidsscherm doorgezet (niet helemaal ter plaatse van het
RWP want dat is niet nodig geluidstechnisch en ongewenst vanuit
beleving/sociale veiligheid) - zie aanzicht. Het doorzetten van de
wal noodzaakt om ook de aanwezige duiker wat te verlengen. De
wal wordt aan de zuidzijde (Bemmelse zijde) voorzien van een
houtwal (bosplantsoen, inheems; beplanting aansluitend bij invulling
klaverbladen knooppunt Ressen, met heesters waarvan de bloei
synchroom loopt met de fruitboombloesem, bv. Prunus spinosa,
Viburnum opulus etc.).

Aan weerszijden van de (doorgetrokken) A15 en de Betuweroute bevindt zich het landschapspark 'Lingezegen'
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Rechterdeel foto: referentiebeeld van toepassing van
een graswal met oplopend talud zonder geleiderail (A4Zuid)
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A325
Arnhem

A325
Nijmegen

greppel

Rechterdeel foto: voorbeeld van toepassing van graswal
met oplopend talud zonder geleiderail met laag muurtje
als scherm (A59, ter hoogte van Nuland)

bestaand bos

bestaand bos

greppel

bestaand bos

lokale weg

Rechterdeel foto: voorbeeld van toepassing van een laag
muurtje als geluidwerende voorziening

open water
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Aan de zuidzijde van de A15 komt een grondwal, aan de

Aan de zijde van Bemmel wordt de grondwal beplant

Aan de zijde van Bemmel wordt de grondwal beplant

bewonerszijde met bloemrijk gras begroeid

met fruitbomen, in een vrije plaatsing

met fruitbomen, in een vrije plaatsing

In de buurt van de Plak wordt een picknickplek ingepast in de stijl van Park Lingezegen

1m

1m

Schematische weergave van het aanzicht van het grondlichaam en het geluidsscherm bij de fietstunnel van het
Rijnwaalpad (RWP)

Aan de andere zijde - de noordzijde - van de A15 geen
grondwal maar een (deels dubbele) populierenrij met
doorzicht richting het achterliggende gebied (referentiebeeld A50)

6m

6m

7m

scherm

wal

65
geleidelijk oplopend talud

fietspad (RWP)

H + N + S ' 15

V

Kaartblad 5 – A15 aansluiting Bemmel
De A15 kent ook op dit stuk in principe een maaiveldligging zonder
geleiderail aan de bewonerszijde. Een geleiderail is enkel aan de
wegzijde (middenberm) aanwezig en waar strikt nodig vanuit verkeersveiligheid (bijv. viaducten, afritten en evt. bij portalen), zoals bij
het viaduct De Plak en de aansluiting Bemmel.
Langs de hoofdrijbaan van de A15 (aan de zuidzijde) is voorzien in
een hoge grondwal van 6m. plus 1m. hoog geluidsscherm, dit om
de zicht- en geluidsoverlast voor de bewoners van Bemmel zo veel
mogelijk te beperken. De wal is begroeid met kruidenrijk grasland
voor hogere ecologische waarde. Her en der staan in het zuidelijk
talud van de wal (fruit)bomen (appel, kers, noot). Aan de zuidzijde
van het geluidscherm kan een ommetje worden opgenomen
(struinpad/maaipad) in aansluiting op lokale wandelpaden.
Waar de wal ruimtelijk niet inpasbaar is (direct oostelijk van De
Plak) is een hoog geluidsscherm voorzien. Dit scherm wordt aan
de zuidzijde beplant met een mengsel van klimmers (niet alleen
klimop maar ook wat kleurrijker soorten die bij een erf passen
zoals wilde wingerd, kamperfoelie, blauwe regen of bruidssluier),
zodat het scherm groen begroeid raakt. Het geluidsscherm is
familie van de andere wanden en constructies verderop langs de
nieuwe A15. De exacte uitwerking vindt plaats vanuit het architectonisch E-PvE, binnen een en hetzelfde idioom (met bijv. een
bepaalde behandeling).
Aan de noordzijde van de A15 wordt ten westen van de aansluiting Bemmel waterberging gerealiseerd in de vorm van nat grasland. Westelijk van de aansluiting, aan de noordzijde van de A15,
wordt aangesloten bij het bestaande beeld: de markante populierenrij – deels dubbel - wordt opnieuw geplant, iets verder noordelijk, zodat de 13m. obstakelvrije zone gerespecteerd kan worden
(en waardoor een vangrail niet nodig is).
Direct ten westen van de aansluiting wordt een bestaand bosje
ingepast zodat het kan worden gehandhaafd. De aansluiting zelf
wordt – in aansluiting op het lokaal aanwezige landschap met
boomgaarden – beplant met fruitbomen (kers, Prunus avium)
in bloemrijk gras, hiermee aansluitend bij de sfeer van Park Lingezegen. Met de sloten/greppels wordt aangesloten bij de oude
verkaveling van het landschap.
De aansluiting markeert een belangrijke overgang: oostelijk van
de aansluiting ligt de A15 in een nog mooi, vrij gaaf stukje landschap, richting de zuidzijde. Vanuit landschappelijk oogpunt is hier
weer een wegligging uitgangspunt die zo laag mogelijk is en zonder
vangrail/geleiderail aan de bewonerszijde en zonder begeleidende
beplanting en andere objecten zodat de beleving van het landschap
en de openheid voor de weggebruiker maximaal is.
Er is hier echter ook een ander perspectief, geredeneerd vanuit de
omgeving is een met groen ingepaste weg ook gewenst. In ieder
geval gezien vanuit enkele erven. Om het een te doen en het
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andere niet te laten wordt een ‘best-of-both-worlds’ oplossing gezocht door beplantingsstructuren toe te voegen langs het lint van
de Baalsestraat (zoals verderop langs de Vergert) en haaks erop
een dichte houtwal nabij het meest dichtbij gelegen erf ter afscherming van de weg gezien vanaf het buurtschap Baal. Dit is weliswaar
buiten de scope – en daarmee een zogenaamde omgevingsmaatregel - maar ruimtelijk het meest effectief en landschappelijk de voorkeur hebbend boven opgaand groen langs de A15 zelf (waarmee
de weg zelf als ruimtelijk element zou worden aangezet, hetgeen
als niet gewenst wordt beschouwd). Hier moeten in regionaal
verband nadere afspraken over gemaakt worden.
Tussen de aansluiting Bemmel en de Linge is aan de noordzijde van
de A15 ruimte voor de ontwikkeling van rietmoeras, natuurvriendelijke oevers en vochtig bloemrijk grasland ten behoeve van het
versterken van de ecologische verbindingszone langs de Linge.
Bij de kruising met de Linge wordt ingezet op een opening in het
viaduct tussen Betuweroute en snelweg, t.b.v. een aangenamere
onderdoorgang voor fietsers. De uitwerking van het viaduct de
kruising met de Linge, vindt – net als het viaduct bij de aansluiting
Bemmel - plaats vanuit het architectonisch E-PvE, binnen een en
hetzelfde idioom, met in het geval van de kruising van de Linge
bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de ‘benedenwereld’ vanwege de beleving voor passerende recreanten (en ook fauna).
Een eventuele plus is om aan de zuidzijde van de A15 een (recreatief) fietspad te realiseren tot ca. 300 meter voorbij de kruising
met de Linge, als ‘missing link’, waarmee in 1 klap een verbinding
wordt gerealiseerd tussen de Van Elkweg (N839), het fietspad langs
de Linge (Linge fietspad Noord, en verder het Kampsepad Noord),
en het Kampsepad Zuid. Dit is een mogelijke omgevingsmaatregel
(optie). De aansluiting (lv-bruggetje) over de Linge moet dan wel
iets zuidelijker gelegen zijn, om het lokaal aanwezige hoogteverschil
te kunnen overbruggen. Voor het ontwerp van de brug over de
Linge aansluiten bij het ontwerp van de bruggen in park Lingezegen
(huisstijl).

Referentiebeeld geluidsscherm, in dit geval beton, iets
achterover hellend.Vanwege ruimtegebrek is ter plaatse
van de Plak een scherm nodig. Bijzondere aandacht moet
uitgaan naar het ontwerp van de 'bewonerszijde'. Het
scherm wordt aan deze zuidzijde beplant met een mengsel van klimmers - liefst niet alleen klimop maar ook wat
kleurrijker soorten die bij een erf passen zoals wilde wingerd, kamperfoelie, blauwe regen of bruidssluier. Hiervoor
dient dan een klimconstructie te worden aangebracht.
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Luchtfoto: buurtschap Baal, met bovenin de locatie van
de doorgetrokken A15 - linksboven de bestaande boomgaard bij de N839 en rechtsboven de Linge

Zicht vanuit het buurtschap Baal, vanaf de Baalsestraat,
richting de toekomstige A15, met op de achtergrond de
bebouwing van Bergerden en Angeren

Referentiebeeld: Prunus avium. De binnenwereld van de
aansluiting Bemmel wordt beplant met kers, in aansluiting op de naastgelegen boomgaard

Referentiebeelden voor twee varianten van een open viaduct bij de Linge: open met hekjes (Centrale As) en met
een rooster (A6 bij Almere)
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Kaartblad 6 – A15 aansluiting Bemmel – Pannerdensch
Kanaal (kruising Betuweroute)
De A15 kent ook op dit stuk in principe een maaiveldligging zonder
vangrail/geleiderail aan de bewonerszijde. Een geleiderail is enkel
aan de wegzijde (middenberm) aanwezig en waar strikt nodig vanuit verkeersveiligheid (bijv. viaducten, afritten en evt. bij portalen),
zoals in dit geval bij het viaduct over de Linge en vanaf het deel
waar de weg op een hoger talud ligt (in verband met de passage
van de Betuweroute) maar dan pas zo laat mogelijk – dit is in het
oostelijk deel van dit kaartblad, bij de calamiteitenaansluiting.
Vanuit landschappelijk oogpunt is hier weer een wegligging uitgangspunt die zo laag mogelijk is en zonder vangrail/geleiderail aan
de bewonerszijde en zonder begeleidende beplanting en andere
objecten zodat de beleving van het landschap en de openheid voor
de automobilist maximaal is (‘perspectief van de weggebruiker’).
Wel wordt voorgesteld als omgevingsmaatregel de kruisend structuren met beplanting aan te zetten: ter plaatse van de watergang
zorgt boombeplanting (soort: n.t.b., o.a. els, eik, wilg, aansluitend op
beplanting in de omgeving) voor de accentuering van deze landschappelijke structuurlijn, die met de landschappelijke verkaveling
meeloopt, en tegelijkertijd de weg vanuit de omgeving gezien wat
beter inpast. De weg is hierdoor vanuit de erven aan ’t Veld wat
minder prominent aanwezig (‘perspectief van de omwonende’).
Op het flauwe talud tussen de Betuweroute en de A15 wordt
kruidenrijk grasland toegepast, ter verhoging van de ecologische
waarde.

Dwarsprofiel 11-11 t.o.v. as A15
Metrering 168500
Schaal 1:500

Vanuit landschappelijk oogpunt is hier weer een zo laag mogelijke wegligging uitgangspunt, zonder geleiderail aan de
bewonerszijde en zonder begeleidende beplanting en andere objecten zodat de beleving van het landschap en de openheid voor de automobilist maximaal is (‘perspectief van de weggebruiker’) - beeld A4-Zuid

Schaal 1:500
sloot

Betuweroute
(indicatief)

calamiteitenpad

sloot

brede berm
met kruidenrijk grasland

A15 Tiel

A15 Zevenaar

Schaal 1:500

Schaal 1:500

Betuweroute
(indicatief)

calamiteitenpad

sloot

brede berm
met kruidenrijk grasland

A15 Tiel

A15 Zevenaar

sloot

Dwarsprofiel 12-12 t.o.v. as A15
(vormgevuing/constructie dwarsprofiel indicatief)
Schaal 1:500

70
Dwarsprofiel 12-12 t.o.v. as A15
(vormgevuing/constructie dwarsprofiel indicatief)
Schaal 1:500

voertuigkerende leuning

voertuigkerende leuning

voertuigkerende leuning

sloot

voertuigkerende leuning

Dwarsprofiel 11-11 t.o.v. as A15
Metrering 168500

H + N + S ' 15

sloot

Schaal 1:500
fietspad

A15 Tiel

A15 Zevenaar

calamiteitenpad

fietspad

fietspad

V

I

A

1

5

11
12

9

1

5

2
3

71
H + N + S ' 15

4

6

7

8

10
13
14
15

