
 

 

INLEIDING 

Waterschap Rivierenland versterkt de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Daarbij 

wordt ook de weginrichting aangepast. Er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk dezelfde weginrichting 

voor het gehele tracé. De principe-inrichting voor de weg is vastgelegd in het Masterplan Gastvrije 

Waaldijk. 

 

Op delen van de dijk waar de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer beperkt is kan de voorgestelde 

weginrichting conform het Masterplan verkeersveilig wordt toegepast. Op delen van de dijk die 

woonkernen of bedrijven ontsluiten kan sprake zijn van grotere hoeveelheden verkeer en kan maatwerk 

nodig zijn. Uitgangspunt daarbij is dat functie, vormgeving en gebruik van de weg in evenwicht moeten 

zijn. 

 

Gemeenten zijn als wegbeheerder zelf verantwoordelijk voor het te leveren maatwerk en het betrekken 

van belanghebbenden middels communicatie en participatie. Alle betrokken gemeenten hebben dit 

proces op hun eigen manier vormgegeven. Gemeente Gorinchem heeft op 23 maart 2022 een 

informatiebijeenkomst georganiseerd. Ten aanzien van de weginrichting zijn daarbij de uitgangspunten 

voor de veilige inrichting van wegen binnen en buiten de bebouwde kom toegelicht. Aan de hand 

daarvan is een conceptplan met snelheidsremmende maatregelen gepresenteerd voor het Gorinchemse 

deel van de Gastvrije Waaldijk. Op 30 augustus 2022 heeft een vervolgbijeenkomst plaatsgevonden in het 

gemeentehuis van Gorinchem. Daarbij is ingezoomd op delen van de dijk met als doel om samen met 

belanghebbenden te komen tot een concreet plan met maatregelen. 

 

In deze notitie zijn de vragen en opmerkingen, van aanwezige bewoners en gebruikers van de dijk tijdens 

de bijeenkomst op 30 augustus 2022, met betrekking tot de inrichting van de dijk samengevat en 

beoordeeld. 
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BEOORDELINGSKADER 

Betrokken gemeenten, provincie en waterschap hebben gezamenlijk het Masterplan Gastvrije Waaldijk 

opgesteld. Dit is het beeldkwaliteitsplan voor het gehele dijktracé, met uitgangspunten voor zowel 

waterveiligheid, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 

 

Ten aanzien van de weginrichting omvat het Masterplan de volgende bouwstenen, die moeten zorgen 

voor een inrichting waarbij alle weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van de dijk: 

 

• De rijloper van grijs asfalt zorgt voor een rustig en duidelijk wegbeeld, met aandacht voor 

wegmarkeringen op plaatsen waar ze nodig zijn. Opmerking: binnen de bebouwde kom wordt een 

lichtere grijstint gehanteerd dan buiten de bebouwde kom; 

• De grasbetonstrook aan de landzijde functioneert als uitwijkstrook voor het wegverkeer en draagt bij 

aan waterveiligheid bij extreem hoogwater; 

• De Waalband aan de rivierzijde biedt een hogere beeldkwaliteit dan een grasbetonstrook, vestigt de 

aandacht op de rivier en de uiterwaarden en maakt de rust-/belevingspunten goed toegankelijk. Ook 

hier geldt, net als bij de grasbetontegel, dat deze band bijdraagt aan de waterveiligheid bij hoogwater; 

• Op plaatsen waar het uitzicht vraagt om ervan te genieten, verbreedt de Waalband zich tot een rust- 

of belevingspunt. 

 

De eerste uitwerking van het plan heeft plaatsgevonden door Goudappel. Vervolgens zijn de 

basisprincipes uit het Masterplan verkeerskundig getoetst door Megaborn. Op de hoofdvraag of de 

principe-inrichting voor de dijk verkeersveilig is kan geen eenduidig antwoord worden geven. Over het 

gehele traject (van 80 km) kent de dijk verschillende functies. Op grote delen van de dijk waar de 

hoeveelheid gemotoriseerd verkeer beperkt is, is de voorgestelde inrichting verkeersveilig toe te passen. 

Met name op de delen van de dijk die woonkernen of bedrijven ontsluiten is sprake van een grotere 

hoeveelheid verkeer en zal maatwerk nodig zijn. Uitgangspunt is dat functie, vormgeving en gebruik in 

evenwicht moeten zijn. 

 

Onderdeel van het Masterplan is een toolbox die de betrokken wegbeheerders kunnen gebruiken voor 

het gedetailleerd uitwerken van het ontwerp van het eigen weggedeelte op de dijk, zodat het gewenste 

maatwerk kan worden geleverd. Met de toolbox wordt uniformiteit voor het gehele tracé beoogd. 

 

Op 30 augustus 2022 heeft een breed bestuurlijk overleg (BBO) plaatsgevonden met bestuurders van alle 

bij de besluitvorming betrokken partijen. Aanleiding daarvoor was een gevoeld tekort aan participatie 

door betrokken partijen zoals bewoners en gebruikers van de dijk én onduidelijkheid over het begrip 

‘auto te gast’, en de naar aanleiding daarvan georganiseerde expert stakeholdersbijeenkomst op 7 juli 

2022. Tijdens het BBO hebben de betrokken bestuurders unaniem het volgende besluit genomen: 

 

• herbevestiging van de bouwstenen Gastvrije Waaldijk zoals omschreven in het Masterplan (zie de vier 

punten hierboven); 

• het toevoegen van de volgende componenten aan de toolbox Gastvrije Waaldijk: 

– Versmallingen kunnen lokaal worden toegepast als alternatieve snelheidsremmende maatregel; 

– Veilige oversteekplekken kunnen lokaal worden toegepast om bijvoorbeeld struinpaden te 

ontsluiten; 

– Herkenbare erfaansluitingen worden toegevoegd om voorrang duidelijk te maken; 
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– Gewenst gedrag van verkeersdeelnemers op de dijk en het rekening houden met elkaar krijgt meer 

aandacht. 

 

Naast de bovengenoemde besluiten is het volgende advies gegeven door het BBO: 

Het is aan de individuele gemeentes om een visie te ontwikkelen op c.q. onderzoek te doen naar de 

wenselijkheid en de effecten van het terugdringen van gemotoriseerd verkeer op de dijk. 

 

 

BIJEENKOMST 30 AUGUSTUS 2022 

Tijdens de avond op 30 augustus 2022 hadden aanwezigen de mogelijkheid om reacties, vragen of 

opmerkingen achter te laten met betrekking tot het voorstel voor snelheidsremmende maatregelen op 

het Gorinchemse deel van de dijk. Dit kon door het in-/aantekenen op aanwezige overzichtskaarten of 

het plakken van ‘geeltjes’. Alle reacties zijn hieronder per onderwerp/categorie opgesomd. Met cursieve 

tekst is onze beoordeling op basis van het beschreven beoordelingskader opgenomen. 

INRICHTING VAN DE WEG / ALGEMEEN (FIETSERSBOND AFD. GORINCHEM E.O.) 

• Zorgen over wegversmallingen: 

Wij delen deze zorgen. Gezien de huidige intensiteiten op de dijk (zoals gepresenteerd op 23 maart 

2022) hebben wegversmallingen nauwelijks effect op de rijsnelheden. Bovendien is een 

wegversmalling zonder goede fietsvoorzieningen nadelig voor fietsers. Een versmalling met 

fietsvoorzieningen is op de dijk niet inpasbaar. 

 

• Er had gekeken kunnen worden naar de nieuwe Lekdijk bij Ameide en Groot Ammers. Daar is één 

smalle donkere strook voor auto’s aangelegd, met brede lichtgrijze stroken voor fietsers en 

voetgangers. Bij tegenliggers moeten automobilisten kijken of ze veilig kunnen uitwijken. Snelheid 

wordt vanzelf geregeld; 

De inrichting van de rijbaan is vastgelegd in het Masterplan en staat niet meer ter discussie. Op 30 

augustus 2022 zijn de bouwstenen voor de inrichting van de weg herbevestigd door het BBO. 

 

• Geen paaltjes; 

Paaltjes zijn geen onderdeel van de toolbox en worden daarom ook niet toegepast. 

 

• Uniformiteit vanaf Waardenburg tot Gorinchem; 

De toolbox is ontwikkeld met het oog op uniformiteit voor het gehele tracé. Het doel is om een rustig 

en eenduidig beeld te creëren voor de weggebruiker. 

SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN 

• Verplaatsen van voorgestelde locaties/maatregelen: 

– Drempel bij Merwededijk 43 verplaatsen richting Gorinchem; 

– Drempel ten oosten van Merwededijk 23 verplaatsen in oostelijke richting. 

Het is in beide gevallen mogelijk om de voorgestelde locaties te verschuiven waarbij de onderlinge 

afstand van de maatregelen niet te groot wordt. 
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• Aanpassen soort maatregel: 

– Middelste drempel op het gedeelte Vestingweg – Lingsesdijk vervangen door een wegversmalling; 

– Drempel ten oosten van Merwededijk 23 en visuele drempel ter hoogte van Merwededijk 37 

vervangen door een wegversmalling. 

Versmallingen zijn toegevoegd aan de toolbox met daarbij de vermelding dat de maatregel een goed 

alternatief kan zijn voor drempels indien de verkeersintensiteit hoog genoeg is. Gezien de huidige 

intensiteiten op de dijk (zoals gepresenteerd op 23 maart 2022) heeft een wegversmalling nauwelijks 

effect op de rijsnelheden. Bovendien is een wegversmalling zonder goede fietsvoorzieningen nadelig 

voor fietsers. Een versmalling met fietsvoorzieningen is op de dijk niet inpasbaar. 

 

• Toepassen van andere maatregelen: 

– Hekjes die de weg optisch versmallen. Figuur 1 laat hiervan een voorbeeld zien op de Lekdijk bij 

Ameide. 

Een ‘Natuurlijk Sturen-maatregel’ zoals deze kan bijdragen aan het verlagen van de rijsnelheid en het 

verhogen van de verkeersveiligheid. Er kan ook gewerkt worden met beplanting of bomen. Dit soort 

maatregelen moet zorgvuldig worden gekozen en niet vaak worden toegepast. De gekozen 

aanpassingen moeten daarnaast passen bij het landschap, de daarin aanwezige elementen en de 

cultuurhistorie. Maatregelen als deze, inclusief de voorgestelde hekjes, zijn niet beschreven in de 

toolbox. Specifiek voor dijken is door het Waterschap Rivierenland aangegeven dat zowel bomen als 

hagen/struiken in principe niet toegepast worden op dijken, omdat dit invloed heeft op de kwaliteit 

van de waterkering. 

 

 
Figuur 1: Lekdijk bij Ameide (bron: Google Maps) 

  



 

 

Megaborn Snelheidsremmende maatregelen    18 oktober 2022 5 

GEBRUIK VAN DE WEG 

• Autoluw maken van de dijk tussen de Vestingweg (Gorinchem) en de Beatrixlaan (Dalem); 

• Compartimenteer dijkgedeelten (voorbeeld Waalbandijk Boven- en Beneden Leeuwen). 

Dit valt buiten de scope van het project Gastvrije Waaldijk. Het advies van het BBO aan de individuele 

gemeentes is om een visie te ontwikkelen op c.q. onderzoek te doen naar de wenselijkheid en de effecten 

van het terugdringen van gemotoriseerd verkeer op de dijk. Een onderzoek naar de effecten kan worden 

uitgevoerd na realisatie van de Gastvrije Waaldijk. Daarvoor is het wenselijk om eerst de nieuwe 

verkeerssituatie te monitoren. 

OVERIGE VRAGEN EN OPMERKINGEN 

• Nieuwe weg naar de dijk (direct ten westen van Waaldijk 16) wordt een racebaan. Onveilig. 

Deze weg maakt geen onderdeel uit van de GVWD. Hier dient de gemeente apart naar te kijken. 

 

• Handhaven parkeerplaatsen ter hoogte van Merwededijk 15 en 23. 

In de motivering van de besluitvorming over de toolbox Gastvrije Waaldijk is beschreven dat parkeren 

in de berm langs de dijk over het algemeen is toegestaan en snelheidsremmend kan werken. De 

betreffende parkeerplaatsen komen dan ook terug. Het ontwerp houdt rekening met 2 

parkeerplaatsen aan weerszijden van Merwededijk 16 (in totaal 4 / 2x2). 

 

• Openbare verlichting tussen Waaldijk 16 en Dalemse Zeiving handhaven. 

Verlichting komt in principe terug op de bestaande locaties. 

 

• Muisbroekseweg in Giessenburg, voorbeeld van een veilige inrichting van de dijk. Zie figuur 2. 

(Klankbordgroep Oost Gorinchem) 
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Figuur 2: Muisbroekseweg GiessenburgDe inrichting van de rijbaan is vastgelegd in het Masterplan en 

staat niet meer ter discussie. Op 30 augustus 2022 zijn de bouwstenen voor de inrichting van de weg 

herbevestigd door het BBO. 

 

• Plaatsen van laadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten. 

Hier wordt in het kader van de GVWD niets aan gedaan. 


