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Kaartblad 7 – A15 kruising met Pannerdensch Kanaal
(de brug)
Vanaf de kruising met de watergang/Betuweroute ‘klapt’ het landschap waarin de nieuwe A15 zich bevindt om. Op relatief korte
afstand – gezien de snelheid van de weggebruiker – worden de
onderliggende structuren van oude oeverwal (met oude erven,
wegontsluiting en boomgaarden) en dijk gekruisd. Dit vraagt om
een krachtig, eenduidig landschappelijk gebaar dat hier een passend
antwoord op is.
Daarnaast speelt hier ook het perspectief van de omwonenden
een belangrijke rol: de bewoners van buurtschap Boerenhoek en
van de erven aan de noord- en zuidzijde van de N838 (Lodderhoeksestraat) krijgen een nieuw snelweg ‘voor de deur’. Met in de
aanbrug geïntegreerde geluidsschermen wordt de geluidoverlast
beperkt. Om het zicht op de vrij hoog gelegen brug op pijlers
te beperken/verzachten wordt een kloeke rand van beplanting
voorgesteld in de vorm van een 'boomgaard' notenbomen, die
een vrij zware/dichte kroon kennen, in verschillende stroken zowel
aan de noord- als zuidzijde, evt. aangevuld met frutibomen. Door
enkele stroken dichter bij de omwonenden te situeren wordt het
afschermende effect vergroot. Ter plaatse van gasleidingen is geen
boombeplanting mogelijk. Een bestaand bosje aan de noordkant
van de brugaanlanding wordt uitgebreid met inheemse soorten, en
opgenomen in de boomgaardbeplanting. Door de zware boombeplanting wordt de oude stroomrug (oeverwal) landschappelijk
aangezet en wordt de overgang naar het stroombed van de rivier
vergroot (ruimtelijk geaccentueerd).
Om de belevingswaarde van de omwonenden zo min mogelijk
aan te tasten en het schaalcontrast te verzachten is het uitgangspunt een zo transparant mogelijke hoge brug en aanbruggen op
poten. Door situering op pijlers houdt de brug een vrij transparant
karakter; de benedenwereld wordt benut voor waterberging. De
doorgaande weg over de dijk (langzaam en bestemmingsverkeer)
wordt ter plaatse van de brug van de dijk af geleid, vanwege de
beperkte vrije hoogte, binnendijks. Idealiter vervalt de functie voor
doorgaand verkeer . Vanaf het fietspad over de brug is het mogelijk
direct de dijk te bereiken. Ook is in fietspaden voorzien vanaf de
Lodderhoeksestraat direct noordwaarts richting dijk (en door de
brug op) of zuidwaarts vanaf de Lodderhoeksestraat richting het
fietspad dat doorloopt tot het Kampsepad Noord (aangegeven als
'omgevingsmaatregel').
De uitwerking van de brug en aanbruggen bij de kruising met het
Pannerdensch Kanaal vindt plaats vanuit het architectonisch E-PvE.
Voor de brug en aanbruggen geldt dat bijzondere aandacht dient
uit te gaan naar de kwaliteit van het randdetail en de onderkant /
de ‘benedenwereld’ vanwege de beleving voor passerende recreanten en andere weggebruikers (en ook fauna).
De kruising van een rijksweg met een waterweg, beiden van de
hoogste orde, vraagt om een bijzondere ruimtelijke uitwerking en
passende landschappelijke markering (de brug als ‘moment’).
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De brug markeert het einde/begin van het landschap van de Betuwe maar tegelijkertijd ook de overgang van natuurgebied de Gelderse Poort naar het stedelijk gebied van Arnhem. Het ontwerp
van de brug doet verder recht aan de ligging in een kwetsbaar
natuurgebied met hoge kwaliteit en Natura2000-status, in zowel
ruimtelijk (‘logo’) als functioneel opzicht. De brug markeert zonder
echter een ‘schreeuwend icoon’ te zijn. De brug is een ingetogen
kunstwerk in de civieltechnische traditie van Rijkswaterstaat. ‘Het
aanzien van een kunstwerk (in de civieltechnische betekenis) is goed
wanneer: rekening is gehouden met de ‘consument’ (functioneel), de
hoofdvorm eenvoudig (ingetogen) is en de constructie afleesbaar en
begrijpelijk, het belang van de kruising of ontmoeting met de kruisende waterweg zichtbaar is, de omgeving erdoor wordt verrijkt en het
kunstwerk schijnbaar moeiteloos zichzelf is.’ (bron: ‘Kathedralen van
de 20ste eeuw’, 1987).
Analoog aan de Routeontwerp-gedachte wordt bepleit de brug zo
te ontwerpen dat deze past binnen de familie van Rijnbruggen. De
Rijnbruggen worden - anders dan de Waalbruggen bijvoorbeeld gekenmerkt door een ingetogen maar krachtige vormgeving waar
de horizontaliteit dominant is en de continuïteit van het landschap
voorop staat ('het landschap loopt door').
De brug is idealiter een ‘slimme en duurzame’ brug die een geïntegreerde oplossing biedt voor de geluidsproblematiek en andere
belangen koppelt als natuur, langzaam verkeer, en dergelijke. De
benodigde geluidsbeperkende voorzieningen worden (visueel)
geïntegreerd in het ontwerp, dit zorgt voor rust in het beeld maar
zorgt er ook voor dat de overlast voor de omgeving geminimaliseerd wordt. In deze voorzieningen kunnen eventueel duurzaamheidsmaatregelen - zoals bijvoorbeeld zonnecelfolie - opgenomen
worden. De brug wordt gezien als een belangrijk markant element.
Uitgangspunt is de ervaring van het ‘sublieme’: van de schaal van
het kunstwerk en de schaal van het kruisende landschap. Het uiterwaardensysteem (Rijndijk, uitwaarden, rivier, dijk) blijft een ruimtelijke eenheid en als zodanig herkenbaar. De brug werkt idealiter
als logo voor het natuurgebied van de Geldersche Poort, zoals de
Erasmusbrug werkt voor de stad Rotterdam. De brug fungeert
als identiteitsdrager en symbool, met expressieve monumentaliteit
zonder echter schreeuwerig te worden. Primair uitganspunt is de
horizontaliteit van het ensemble van brug en aanbruggen. Verbijzondering van de vaargeul is secundair/ondergeschikt.
Aan de brug wordt idealiter een uitkijkvoorziening, vogelkijkvoorziening, of iets dergelijks gekoppeld omwille van de natuurbeleving
omdat de brug ook toegankelijk wordt voor langzaam verkeer.
Daarnaast is het de bedoeling de brug ook waarde voor de natuur
zelf te geven als verstop-/nestelplaats voor dieren (zoals vleermuizen). Brug, natuurbeleving en natuurwaarden versterken zo elkaar.
Uitgangspunt is dat de brug zo min mogelijk het kwetsbare natuurlandschap zelf als de beleving vanuit het omliggende landschap
onnodig verstoord, liefst versterkt. Bij versterking wordt gedacht
aan mogelijkheden om bestaande natuurwaarden te vergroten,
bijvoorbeeld door verondieping van de plaatselijk aanwezige plas of
uitbreiding van bestaand bos.
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foto Siebe Swart
visual: ZJA

Twee referentiebeelden voor de brug over het Pannerdensch Kanaal met grote aanbruggen (op pijlers) en
een subtiele verbijzondering ter hoogte van de vaargeul:
referentiebeeld boven voor de aanbrug en beeld onder
voor de brug zelf ('de Oversteek' bij Nijmegen, ontwerp
ZJA, niet uitgevoerd)
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Uitgangspunt voor het brugontwerp is aandacht voor het zicht op het landschap: schrikbeeld is een brug die is 'dichtgezet' met geluidsschermen, voertuigkerende hekwerken en barriers. Gevraagd wordt het maximale te doen zicht te
bieden op het omliggende landschap voor fietsers en automobilisten (voorbeelden N3 / A50)

Het idee is dat de brug ook waarde heeft voor de natuur
doordat deze fungeert als verstop-/nestelplaats voor
dieren (zoals vleermuizen) - de referentiebeelden tonen
de Vlotwateringbrug bij Monster van NEXT architects, in
de volksmond de 'vleermuisbrug' geheten. De Vlotwateringbrug doet aan de noordkant dienst als winterverblijf,
het dek en de bakstenen balustrade hebben een functie
voor zomervleermuizen. De brug is zo ontworpen dat
fietspad
hetsloot
de ideale habitat
is voor verschillende soorten vleermuizen ('natuurinclusief ontwerpen')
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De geluidsbeperkende voorzieningen worden geïntegreerd in het architectonisch brugontwerp, anders dan
bij het getoonde voorbeeld (N3, Randweg Dordrecht)
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De bestaande Rijnbruggen worden gekenmerkt door een ingetogen doch krachtige vormgeving waarbij de horizontaliteit dominant is en de continuïteit van het landschap voorop
staat (v.l.n.r./v.b.n.b. Rijnbrug bij Rees (D.), Rhenen, Heteren en Arnhem). Het complex van brug en aanbruggen passeert haast achteloos het rivier- en uiterwaardenlandschap - het
landschap loopt door...

Foto's onder: voor brug en aanbruggen moet grote aandacht uitgaan naar de kwaliteit van het randdetail en de onderkant/de ‘benedenwereld’ vanwege de beleving voor de passerende gebruikers (v.l.n.r. stadsbruggen over de spiegelwaal bij Veur Lent en Lekbrug bij Vianen)
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Impressie zicht op viaduct vanaf de Lodderhoeksestraat (noord- respectievelijk zuidzijde, beeld na ong. 15j.)

76
H + N + S ' 15

I

A

1

5

V

I

A

1

5

IMPRESSIEBEELD

77
H + N + S ' 15

V

Kaartblad 8 – A15 brug Pannerdensch Kanaal Schraleweidsestraat
Aan de noordzijde van het Pannerdensch kanaal landt het complex
van brug en aanbruggen na ca. 2 kilometer boven het landschap
te hebben gezweefd weer in het landschap. De brug landt als het
ware op de (al ietwat verhoogde) dijk. Het doorgaande fietspad
over de dijk wordt met een trap met fietsgoot naar het fietspad op
de brug geleid, en krijgt een tunneltje onder de A15 en de Betuweroute door. Het fietspad over de brug daalt langs het talud van de
weg tot de aansluiting op de lokale weg Den Oldenhoek.
Noordelijk en zuidelijk van deze route worden in totaal vier
nieuwe poelen aangelegd voor amfibieën, met het oog op het
gewenst ecologisch functioneren. De poelen krijgen voldoende
ruimte, voor de nodige bezonning en ter voorkoming van teveel
bladinval. De poelen liggen in ruig grasland met enkele bosschages
met ondergroei. Onder de A15 door worden twee eco-passages
voor amfibieën gerealiseerd, die aansluiten op de reeds gerealiseerde passages voor amfibieën onder de Betuweroute door. Een
watergang tussen A15 en Betuweroute verbindt al deze tunnels
onderling.
Ruimtelijk geldt – net als aan de overzijde van het Pannerdensch
Kanaal – dat de overgang van binnen- en buitendijks gebied landschappelijk wordt geaccentueerd, met forse opgaande beplanting.
Hierdoor ontstaat een contrast tussen het open, grootschalige
landschap van het rivierbed en het dichtere, kleinschaligere landschap binnendijks. Er is wel een onderscheid tussen de noord- en
zuidzijde, met noordelijk een van oorsprong kleinschalig agrarisch
landschap en zuidelijk het natuurlandschap van de oude rijnstrangen, van de A15 gescheiden door de Betuweroute, met geluidsscherm. Bij de poelen wordt teveel opgaande planting vermeden
om de negatieve impact van beschaduwing en/of bladinval te
vermijden.
Om de het scherm van de Betuweroute (BTR) wat te ‘verzachten’
en dit grootschalige infrastructurele element landschappelijk te
begeleiden wordt een bomenstructuur voorgesteld, tussen snelweg
en BTR (dit gecombineerd met een waterbergingsfunctie). Belangrijk is de keuze voor een 'natuurlijke' boomsoort zoals es, iep, els of
zwarte populier.
Aan de noordzijde wordt niet voor een continue begeleiding
gekozen met bomen in het gelid maar voor een meer afwisselende
opzet van houtwallen, bosjes en stukjes bomenrij, in aansluiting op
het – van oorsprong - meer kleinschalige landschap ter plaatse.
Hierdoor wordt aangesloten bij het landschap. Vanuit de omgeving zorgt de beplanting ervoor dat de weg visueel beter ingepast
wordt (goeddeels aan het zicht wordt onttrokken).
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De beplanting heeft dus een landschappelijk-cultuurhistorische,
ecologische en visuele in de zin van afschermende werking (‘perspectief van de omwonenden’). Daarnaast vormen de bosjes ook
onderdeel van de noodzakelijke boscompensatie.
De bosjes bestaan uit bosschages met een struiklaag met inheemse
(gebiedseigen) soorten. In vervolg op de houtwallen en bosjes
kunnen beplantingsstructuren worden doorgezet, meelopend met
de rijksweg, verder het landschap in (o.a. langs ‘Den Oldenhoek’).
Een enkel, klein bosje valt buiten de scope – en is daarmee een
zogenaamde omgevingsmaatregel.
De beplantingsmaatregelen zijn ruimtelijk bijzonder effectief voor
de omwonenden en daarnaast wordt zo de rijksweg minder als
ruimtelijk element ‘aangezet’, hetgeen als ongewenst wordt beschouwd.
Na de verhoogde ligging op brug en aanbrug zakt de weg – in
een geleidelijke beweging richting maaiveld – om iets verderop
vervolgens weer door te zakken richting halfverdiepte ligging. Het
kantelpunt ligt ongeveer bij het viaduct van de Schraleweidsestraat.
De taluds van de toeleidende wegen naar het viaduct van de
Schraleweidsestraat worden met bosschages beplant. Hiermee
wordt de impact van de weg vanuit de omgeving geredeneerd
verder verzacht.
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Beeld van het uiterwaardenlandschap net ten noorden
van de brug: Loowaard

Referentiebeeld van de nieuw aan te leggen poelen in
het landschap
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Impressie omgeving Kandiadijk met zicht op de brug - onderdeel van het langzaam verkeersnetwerk (beeld na ong. 15j)
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Kaartblad 9 – A15 Schraleweidsestraat – aansluiting
Duiven/Zevenaar (N810)
Vanaf het viaduct van de Schraleweidsestraat kent de A15 een half
verdiepte ligging. Dit komt voort uit de behoefte de weg vanuit
de omgeving zo min mogelijk te zien. Door de weg half verdiept
te leggen en plaatselijk te voorzien van grondwallen (zichtwallen)
wordt de weg aan het zicht onttrokken. Voorgestelde beplantingen
rondom de weg benadrukken de landschapsstructuren, in principe
niet de weg zelf. Om de weg ruimtelijk niet te benadrukken zijn
er geen verlichting, portalen of andere zaken die als hinderlijk of
landschapsontsierend zouden kunnen worden beschouwd.
Vanaf de Schraleweidsestraat krijgt de snelweg een begeleiding
door de lage muurtjes/wandjes van een tunnelbak die langzaam in
hoogte toenemen richting de kruising met de spoorlijn ArnhemZevenaar waar de A15 onderdoor gaat, om daarna langzaam plaats
te maken voor grastaluds (in combinatie met een ondergrondse
folieconstructie in verband met het grondwater). Het wandje is
familie van de andere wanden en schermen elders langs de nieuwe
A15 en is enigszins hellend/ terugstaand voor een aangename
beleving vanaf de weg. De exacte uitwerking vindt plaats vanuit
het architectonisch E-PvE, binnen een en hetzelfde idioom. Hetzelfde geldt voor het viaduct bij de Schralewijdse straat zelf, alsook
de viaducten verderop bij Groessen (Leuvensestraat / de Aa) en
Helhoek.
Ter plaatse van Huis Rijswijk wordt de muur – trapsgewijs – verbijzonderd, door wat terug te springen (reliëf) en door een uitvoering
in bijv. - grof gemetseld – baksteen, verwijzend naar de achterliggende oude hofstede. De wand steekt door en fungeert tevens als
valbeveiliging (1.10/1.20m.) ter plaatse van het huis of zelfs als geluidsscherm (3m.) mocht de woonbestemming gehandhaafd blijven.
Los van de bestemming is het idee Huis Rijswijk als belangrijk
historisch monument beter tot z’n recht te laten komen en
landschappelijk beter te verankeren met z’n omgeving. De belangrijkste voorstellen zijn: realiseren ‘slotgracht’ om het complex te
accentueren, in combinatie met erfbeplanting aan de noordzijde en
‘rijshout’ (wilgengriend/hakhout) aan de zuidzijde (gecombineerd
met waterberging). Eventueel slopen niet historische deel schuurbebouwing ten faveure van entree erf (dit behoeft nader overleg),
Daarnaast wordt een netwerk van paden en ommetjes voorgesteld, in vervolg op de aanwezige structuren. Dit is wel buiten de
scope – en daarmee een zogenaamde omgevingsmaatregel. Het
viaduct wordt beplant met aan de zijde van Huis Rijswijk een open
karakter (laanbeplanting, in verband met het gewenste zicht) en
aan de andere zijde, de oostzijde een bosschage. Hiermee wordt
de impact van deze kruisende wegstructuur vanuit de omgeving
geredeneerd verder verzacht.
Aan de noordzijde van de A15 tussen Schraleweidsestraat en
Huis Rijswijk/Leuvensestraat komt een lage beplante grondwal,
met noordelijk ervan een fietspad. Gekozen wordt voor een wal
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met een houtwal en enkele bosjes, in aansluiting op het – van
oorsprong - meer kleinschalige landschap ter plaatse. Hierdoor
wordt aangesloten bij het landschap. Vanuit de omgeving zorgt de
beplanting ervoor dat de weg visueel beter ingepast wordt (goeddeels aan het zicht wordt onttrokken). De beplanting heeft dus
naast een landschappelijk-cultuurhistorische, ook een ecologische
en visuele in de zin van afschermende werking (‘perspectief van de
omwonenden’). Daarnaast maken de bosjes onderdeel uit van de
noodzakelijke boscompensatie.
Oostelijk van Huis Rijswijk / Leuvensestraat ligt de rijksweg verdiept
tussen lage, onbeplante grondwallen, begroeid met kruidenrijk
grasland. De bedoeling is de grondwallen – en daarmee de rijksweg
– niet te accentueren. Plaatselijk worden juist wel lokale verkavelingsstructuren met beplanting aangezet, zoals een half transparante
elzensingel (in combinatie met waterberging). De kruising van de
lokale weg de Aa wordt begeleid met afwisselende boombeplanting, de lijn als ‘prettig rommelig’ lintje accentuerend.
Bij een geheel verdiepte ligging (van -4 naar -6 bij Groessen) zijn
deze grondwallen feitelijk niet meer nodig. Het landschappelijk
(wens)beeld verandert hier in wezen niet door. De weg is dan
vanuit de omgeving niet meer zichtbaar (en in dit geval ook geen
wallen meer), waardoor het uitzicht onbelemmerd is.
Na de kruising met de spoorlijn volgt de passage van het buurtschap Helhoek, dat door de nieuwe rijksweg doorsneden wordt.
Bestaande bebouwing vormt hier het dwangpunt voor de inpassing. Plaatselijk wordt gewerkt met – zo ver mogelijk doorgezette
– grondwallen, met groen (houtwallen) beplant. Aan de zuidzijde is
ter plaatse van de parallelweg (Kamerstraat) feitelijk onvoldoende
ruimte. Hier wordt de grondwal met houtwal vervangen door
een haag (meidoorn of veldesdoorn) tegen het uitstekende deel
van het wandje van de tunnelbak.. Ten noorden van de rijksweg is
voorzien in een kleine boomgaard plus recreatief rustpunt (picknickplek).
De doorlopende wandjes vormen een langgerekte constructie die
het wegbeeld bepalen. Als zodanig zal de gehele passage op dit
stuk van Schraleweidseviaduct tot voorbij de Helhoek in architectonische opzicht als 1 kunstwerk moeten worden opgevat en als
zodanig en zeer hoogwaardige moeten worden ontworpen. Het
E-PvE biedt hiervoor verdere handvatten. Eventuele noodzakelijke
voorzieningen (‘tolpoorten’) integreren met een van de bouwkundige elementen.
Net na de Helhoek maakt de (half)verdiepte ligging met muurtjes
plaats voor de halfverdiepte ligging met flauwe grastaluds (met
een folieconstructie). Door de A15 aan het zicht te onttrekken,
middels een verdiepte ligging in combinatie met zichtwallen (met
kruidenrijk gras begroeide flauw oplopende grondlichamen), is de
weg vanuit de omgeving minder aanwezig c.q. geeft deze zo min
mogelijk visuele hinder. Zie ook de beschrijving hierna, bij kaartblad
10. Deze oplossing vormt – landschappelijk gezien - de opmaat
richting het verderop gelegen knooppunt Oudbroeken, waar de
A15 overgaat in de A12.

I

A

1

5

Referentiebeelden voor de halfverdiepte ligging nabij
Groessen - de weg als insnijding in het landschap (getoonde voorbeelden: v.b.n.b. A4-Zuid bij Steenbergen en
de N31 bij Harlingen)
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Schaal 1:500
bestaand bos

brede grasberm

A15 Tiel

A15 Tiel

A15 Zevenaar

A15 Zevenaar

Dwarsprofiel 8-8 t.o.v. as A15
Metrering 162300
Schaal 1:500

brede grasberm

A15 Tiel

A15 Tiel

A15 Zevenaar

bestaand bos

A15 Zevenaar

1:2

Dwarsprofiel 15-15 t.o.v. as A15
Metrering 173800

Schaal 1:500

Schaal 1:500

Dwarsprofiel 15-15 t.o.v. as A15
Metrering 173800

Schaal 1:500

Schaal 1:500

fietspad

nieuw bos

fietspad

'slotgracht'

Huis Rijswijk

bij woonbestemming:
geluidsscherm 3m.

nieuw bos

fietspad

zichtwal

A15 Tiel

hekwerk

enkele grote bomen op het erf
(eik, linde o.i.d.)

1.00

Schaal 1:500

3.00

1:2

1:2

1.00

1:2

Het buurtschap Helhoek heeft een landelijk, agrarisch
karakter met verspreid liggende erven met een groen
karakter

1.00

Het landschap in de omgeving van Groessen wordt gekenmerkt door een afwisselend agrarisch karakter; van oorsprong
was het landschap nog veel kleinschaliger met een uitgebreide structuur van paden en houtwallen - door de verdiepte
ligging van de doorgetrokken A15 wordt de overlast en visuele hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt

hekwerk

zichtwal

A15 Tiel

A15 Zevenaar

A15 Tiel

terugstaande/ A15 Zevenaar
hellende betonwand 10°

calamiteitenpad
(lokale weg)

calamiteitenpad
(lokale weg)

Betuweroute (indicatief)

'slotgracht'

A15 Zevenaar

verdiepte ligging

Betuweroute (indicatief)

'rijshout' (wilgengriend/ hakhout
gecombineerd met waterberging)

1:3

bestaande bebouwing

Schaal 1:500
bestaande bebouwing
Dwarsprofiel 17-17 t.o.v. as A15
fietspad
'slotgracht'
Metrering 175200
Schaal 1:500

enkele grote bomen op het erf
(eik, linde o.i.d.)
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weilandje (privé-eigendom)

Dwarsprofiel 17-17 t.o.v. as A15
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Schaal 1:500

Huis Rijswijk
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1:3

1:2
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Dwarsprofiel 16-16 t.o.v. as A15
Metrering 174300
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(hekwerk in beplanting)

boomgaard met
recreatief rustpunt

A15 Tiel

verdiepte ligging
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Betuweroute (indicatief)
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Impressie
Dwarsprofiel 15-15 t.o.v.
as A15
Metrering 173800

(lokale weg)

1:3

1:2

1.00

Schaal 1:500

1:500
situatie nabij Huis Rijswijk - plaatselijk Schaal
wordt
de keerwand doorgezet als geluidsscherm en verbijzonderd als 'metselwand' met een uitstraling passend bij Huis Rijswijk als
voormalige havezathe met een monumentale waarde
nieuw bos
fietspad
hekwerk
zichtwal
A15 Tiel
A15 Zevenaar
calamiteitenpad
Betuweroute (indicatief)

terugstaande/
hellende betonwand 10°

Schaal 1:500
bestaande bebouwing
Dwarsprofiel 17-17 t.o.v. as A15
Metrering 175200
Schaal 1:500

weilandje (privé-eigendom)

boomgaard met
recreatief rustpunt

grondwal met houtwal
(hekwerk in beplanting)

A15 Tiel

A15 Zevenaar
verdiepte ligging

haag (meidoorn Kamerstraat
/ veldesdoorn)
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Luchtfoto van het dorp Groessen en omgeving, met o.a.
het buurtschap Helhoek en huis Rijswijk en onderaan de
foto de Betuweroute als incisie in het landschap

Foto linksboven: referentie voor de halfverdiepte ligging
met viaducten bij Groessen en Helhoek (voorbeeld:
N356, Centrale As, Doniaweg)
Foto links: : referentie voor de halfverdiepte ligging met
viaducten bij Groessen en Helhoek (voorbeeld: N31,
Harlingen)
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: referentie voor de halfverdiepte ligging met viaducten bij
Groessen (voorbeeld: Centrale
As)

Referentiebeeld voor de halfverdiepte ligging tussen
Duiven en Zevenaar, onbeplant, net na een maaibeurt
(voorbeeld van de A2, inzet: A27)
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Kaartblad 10 – A15 aansluiting Duiven/Zevenaar (N810) Knooppunt Oudbroeken (‘Liemers’)
Op het laatste stuk, vlak voor de A15 bij de A12 komt, gebeurt er
– landschappelijk gezien – vrij veel, dit terwijl het soort landschap
(open, eenvoudig, vrij grootschalig) hier eigenlijk om rustige en
overtuigende oplossing vraagt, uitgaand van dezelfde karakteristieken (eenvoud en grootschaligheid). In het ontwerp is geprobeerd
hierop in te spelen. Het ontwerp is gebaseerd op maximale ruimtelijkheid en transparantie. Daarmee is dit knooppunt enerzijds een
bijzondere loot aan de stam van het routeontwerp in het concept
van de kralenketting ('perspectief van de weggebruiker') en valt
het anderzijds zoveel mogelijk weg in het landschap ('perspectief
van de omwonende').
In hoofdzaak is de basis ook hier om de weg zo nonchalant mogelijk in het landschap te laten landen, niet begeleid door wegbeplanting, en zoveel als mogelijk ontdaan van ‘wegmeubilair’ - zaken
als verlichting, portalen, vangrails, geluidsschermen, en dergelijke die
de weg als ‘inbreuk’ in het landschap verder versterken en die als
hinderlijk of landschapsontsierend zouden kunnen worden beschouwd. Wat nodig is blijft zo terughoudend mogelijk wat betreft
vormgeving en kleurgebruik.
Door de A15 verder zo veel mogelijk aan het zicht te onttrekken,
door een halfverdiepte ligging in combinatie met zichtwallen (met
gras begroeide flauw oplopende grondlichamen), is de weg vanuit
de omgeving gezien zo min mogelijk aanwezig c.q. geeft deze zo
min mogelijk visuele hinder.
Deze hoofdkeus is ingegeven vanuit het ‘perspectief van de omwonende’ dat hier leidend is voor de landschappelijke inpassing. De
zichtwallen hebben aan de bewonerszijde een zo flauw mogelijke
opzet, en krijgen een invulling met bloemrijk gras, zodat de wallen maximaal opgenomen worden in het omringende landschap
en niet opvallen. De kruidenrijke grasvegetatie zorgt voor hoge
ecologische waarde van het grasland. De weg kent uitdrukkelijk
geen begeleidende beplanting: wat niet kan vanwege de gekozen
oplossing met een folieconstructie maar ook ongewenst is om de
weg niet ruimtelijk te benadrukken.
De bedoeling is dat de zichtwallen daarnaast ook een functie
krijgen voor de natuur en recreatief-medegebruik (omgevingsmaatregel). Dit door middel van een struinpad (maaipad) aan de bewonerszijde, gescheiden van de wal door een hekwerk - bij voorkeur
een bij de streek passend ‘boerenhekje’ van houten paaltjes en
staaldraad - dit om te voorkomen dat de snelweg betreden wordt.
De kopse kanten worden verbijzonderd met een houten boerenhek, met poort (in verband met onderhoud), met aparte doorgang
voor wandelaars (zodat duidelijk is dat wandelaars welkom zijn),
met een zelfsluitend klaphekje of trapje. In het hout een n.t.b. naam
opnemen. De bloemrijke grasstroken op de zichtwallen kunnen evt.
met schapen begraasd worden. Dit is nader af te stemmen met de
beheerder.
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Vanaf de weg gezien tonen de zichtwallen zich als oplopende
grastaluds zonder vangrail/voertuigkering aan de bewonerszijde en
is in die zin vergelijkbaar als de situatie bij de grondwal bij Bemmel.
De oplossing is zo simpel mogelijk. Alleen in de middenberm komt
een geleiderail. De uitwerking van het viaduct bij N810, het viaduct
Roodwillegenstraat en de fly-over en insnijding van knooppunt
‘Liemers’ vindt plaats vanuit het architectonisch E-PvE, binnen een
en hetzelfde idioom. Hierin wordt aangesloten bij de 'beeldtaal' die
al eerder bijvoorbeeld bij de verdiepte ligging bij Groessen wordt
toegepast. De insnijding van de fly-under (verbinding A15 richting
A12 > Arnhem) wordt landschappelijk ingeleid en komt als het
ware voort uit het hellend talud.
Op het hoofdprincipe dat het ‘perspectief van de omwonende’ hier
leidend is voor de landschappelijke inpassing – en de weg zo veel
mogelijk aan het zicht wordt onttrokken, zijn enkele afwijkingen/
nuanceringen. De op- en afritten van de N810 komen letterlijk
omhoog, om aan te sluiten op het niveau van het onderliggend
wegennet. Het onderliggend wegennet – en in dit geval het begeleidende fietspad – wordt ruimtelijk geaccentueerd door middel
van een begeleidende bomenstructuur (en dus uitdrukkelijk niet de
snelweg). Vanwege de beperkingen (overzichtelijkheid/verkeersveiligheid en de aanwezigheid van folie) loopt de bomenstructuur niet
door over de aansluiting heen; wel zo ver mogelijk.
Hoofduitgangspunt is, vanuit het perspectief van dit Landschapsplan, dat de aansluiting op de N810 zo compact en simpel mogelijk
ontworpen wordt zodat het effect op de omgeving zo beperkt
mogelijk blijft (binnen de technische randvoorwaarden). Wat voor
de aansluiting A15-N810 geldt, geldt ook voor de aansluiting N810Helhoek/Helstraat: zo compact en simpel mogelijk ontworpen
zodat het effect op de omgeving zo beperkt mogelijk blijft. Verder
is vanuit landschappelijk oogpunt de rechtsstand van Helhoek/Helstraat belangrijk plus het zoveel mogelijke behouden van bestaande
beplanting langs de Helstraat/Helhoek, en plaatselijk aanvullen/
versterken met nieuwe beplanting om het effect van de verkeerskundige ingreep zo veel mogelijk te verzachten.
De zichtwallen langs de snelweg lopen door tot aan de Roodwilligenstraat, waar de wallen worden ‘omgezet’ als het ware en op
gaan in de taluds (hellingbanen) van het viaduct. De begeleidende
laanbeplanting van de Roodwilligenstraat wordt doorgezet halverwege de taluds, waarmee het geheel van taluds en viaduct
landschappelijk wordt ingepast. De rechtstand van de Roodwillegenstraat wordt gerespecteerd.
Vanaf de Roodwilligenstraat ligt de A15 ‘open en bloot’ in het
landschap, zoals de hele knoop gekarakteriseerd wordt door een
inpassing zonder begeleidende beplanting of anderszins. De knoop
is wat het is, no nonsense, een infralandschap van bloemrijke
grasvlakken, grastaluds en asfalt, dat als het ware over het aanwezige broeklandschap is gesuperponeerd. Dit past bij de situatie ter
plekke, gezien de importantie van het ‘moment’ van de ‘ontmoe-
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ting’ van de twee rijkswegen. Hierdoor is van binnenuit, van de
weg gezien het zicht op het omliggende landschap van het broek
maximaal (‘perspectief van de weggebruiker’) en zo overtuigend
mogelijk. Daarnaast valt de weg vanuit de omgeving gezien zo niet
onnodig veel op (‘perspectief van de omwonenden).
Voor het knooppunt ‘De Liemers’ zijn de volgende ontwerpuitgangspunten van belang:
- het knooppunt ligt vrij in het open kommenlandschap van het
Duivens Broek, met zo veel mogelijk zicht op de stuwwal en de
open kom;
- de (landschappelijke) inrichting bestaat enkel uit (kruidenrijk)gras:
geen verticale elementen als bomen, kunsttoepassingen, verlichtingsmasten e.d. - zo min mogelijk vangrails;
- (alleen) binnen de knoop wordt – op onopvallende wijze - droge
waterberging (wadi) gerealiseerd, in de vorm van extensief beheerd (kruidenrijk) grasland - sloten worden doorgetrokken;
- de continuïteit van het profiel inclusief bermen van de A12 is
uitgangspunt: het profiel ‘knijpt’ niet door voldoende afstand
tussen taluds en A12 (extra brede fly-over, terugliggende taluds
zorgen voor zicht op het open landschap);
- de fly-over wordt architectonisch verbijzonderd als icoon
(‘poort’) voor de Liemers: niet door een schreeuwerige, bonte
uitwerking met opvallende vormen of kleur of losse kunsttoepassing, maar door een smaakvolle en ingetogen verbijzondering
van de fly-overboog zelf, waarbij een bijzondere randelement
met geïntegreerde verlichting uitgangspunt is (zoals knooppunt
Ridderster, bij de ontmoeting van de A16 en de A15, werkt als
‘poort’ naar de Rotterdamse haven).

Door een verdiepte ligging in combinatie met zichtwallen (met bloemrijk gras begroeide flauw oplopende grondlichamen), is de rijksweg vanuit de omgeving
gezien zo min mogelijk aanwezig c.q. geeft deze zo min
mogelijk visuele hinder - de grasstroken op de zichtwallen kunnen eventueel met schapen begraasd worden
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(schapen)raster
terugstaande/
hellende betonwand 10°

Schaal 1:500
fietspad (n) 'slotgracht'

enkele grote bomen
op het erf
(eik, linde o.i.d.)

slopen niet-historische schuur
enkele grote bomen op het erf

Huis Rijswijk

A15 Tiel

'slotgracht'

A15 Zevenaar
verdiepte ligging

Dwarsprofiel 16-16 t.o.v. as A15
Metrering 174300

'rijshout' (wilgengriend/ hakhout)
(gecombineerd met waterberging)

(schapen)raster
terugstaande/
hellende betonwand 10°

Schaal 1:500
Schaal 1:500
fietspad (n) 'slotgracht'

enkele grote bomen
op het erf
(eik, linde o.i.d.)

Huis Rijswijk

slopen niet-historische schuur
enkele grote bomen op het erf

A15 Tiel

'slotgracht'

A15 Zevenaar
verdiepte ligging

'rijshout' (wilgengriend/ hakhout)
(gecombineerd met waterberging)

Dwarsprofiel 16-16 t.o.v. as A15
Metrering 174300
Schaal 1:500

Zicht op het landschap van het Duivens Broek met de locatie van het toekomstige knooppunt Oudbroeken ('De
Liemers') op de voor- en de stuwwal op de achtergrond

Voorbeeld van een fly-over in een weidse boog als 'poort'
en en een 'scenic route' biedend voor de weggebruiker
bij het knooppunt De Hogt (Eindhoven)

referentiebeeld voor de bijzondere vormgeving van de
fly-over (inclusief randdetail) - voorbeeld: Ridderster,
ontwerp ZJA
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Schaal 1:500
struinpad/ 'boerenhekje'
onderhoudspad met paal en draad

Dwarsprofiel 18-18 t.o.v. as A15
Metrering 176700
Schaal 1:500

calamiteitenpad

'rijshout' (wilgengriend/ hakhout)
(gecombineerd met waterberging)

aansluiting
Zevenaar-west

zichtwal met flauw buitentalud
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Oberhausen
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Arnhem

Betuweroute (indicatief)

zichtwal

'boerenhekje' struinpad/
met paal en draad onderhoudspad

droge
waterberging

Schaal 1:500
struinpad/ 'boerenhekje'
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zichtwal met flauw buitentalud
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A15 Tiel
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Oberhausen

zichtwal
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Arnhem

'boerenhekje' struinpad/
met paal en draad onderhoudspad
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Dwarsprofiel 18-18 t.o.v. as A15
Metrering 176700
Schaal 1:500

Vervolg dwarsprofiel 18-18

aansluiting
Zevenaar-west

A15 Tiel
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zichtwal
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Dwarsprofiel 21-21 t.o.v. as A12
Metrering 140250
Schaal 1:500
Schaal 1:500
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Zicht op het landschap van het Duivens Broek vanaf de
huidige A12 ter hoogte van het toekomstige knooppunt
Oudbroeken ('De Liemers')

Zicht op de Roodwillegenstraat in de bestaande situatie
(gezien vanaf de Helstraat)

Zicht op de rand van Zevenaar in de huidige situatie
(gezien vanaf de Helstraat)

Foto's midden en onder: als omgevingsmaatregel wordt
voorgesteld de zichtwallen ook een functie te geven voor
de recreatie door deze te combineren met een route
voor wandelaars (struinpad). Schapen kunnen eventueel
voor het onderhoud zorgen.Voor de afscherming met
hekjes/poorten dient que ontwerptaal te worden aangesloten bij het agrarisch karakter van het gebied
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