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Onderwerp: Beoordeling bewonersvarianten onderdoorgang Hardinxveld-Giessendam 
  

1 Inleiding 
Royal HaskoningDHV heeft in oktober 2020 onderzoek gedaan naar een ongelijkvloerse verbinding 
onder het spoor, weergegeven in de rapportage “Variantenstudie Ontsluiting ’t Oog” van 20 oktober 
2020. In deze rapportage kwam als voorkeur een onderdoorgang naar voren gesitueerd ten westen van 
het station, met een aansluiting op de kruising Stationsstraat/Weideveld/Schapedrift, waarbij de huidige 
overweg Spoorweg vervalt. De onderdoorgang is uitgewerkt in twee ontwerpen, waarbij variant 1 volgens 
de Duurzaam Veilig filosofie is opgesteld met een ontwerpsnelheid van 50 km/uur. Als terugvaloptie is 
een onderdoorgang met een ontwerpsnelheid van 30 km/uur opgesteld.  
 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft deze ontwerpen vervolgens gepresenteerd aan 
belanghebbenden. Hieruit zijn een aantal alternatieven naar voren gekomen, die in deze notitie 
beoordeeld worden of deze kansrijk zijn om verder uit te werken. Uitgangspunten die daarbij gehanteerd 
worden, zijn: 

 Bereikbaarheid: is ’t Oog door de onderdoorgang goed bereikbaar voor alle verkeerssoorten; 
autoverkeer, vrachtverkeer en hulpdiensten. 

 Lengteprofiel: is een verkeersveilig lengteprofiel op te stellen, waarbij ook goed zicht is op kruisingen 
en door bochten. 

 Aansluitingen: het uitgangspunt is dat alle bestaande wegen blijven bestaan en niet geknipt worden. 

 Ruimtegebruik: past het in de omgeving, waarbij geen grootschalige amovering van woningen hoeft 
toepast te worden? 

 
In de notitie wordt ingegaan op het aangeleverde alternatief voor de doorrijhoogte, de situatie aan de 
zuidzijde van het spoor en de situatie aan de noordzijde van het spoor. 
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2 Beoordeling hoogtealternatief 
Vanuit de belanghebbenden is voor de hoogte een alternatief voorgesteld met een doorrijhoogte van 
3,50 meter. Zie ook figuur 1. 
 

 
Figuur 1: Alternatief doorrijdhoogte 

 
Een doorrijhoogtebeperking van 3,50 meter betekent dat een deel van het verkeer niet meer van de 
onderdoorgang gebruik kan maken. De richtlijn schrijft een doorrijhoogte van 4,60 meter voor, zodat al 
het reguliere verkeer gebruik kan maken. Een beperking van de doorrijhoogte houdt in dat bepaalde 
voertuigen, zoals (een deel van het) vrachtverkeer en een brandweerwagen, geen gebruik kunnen 
maken van de onderdoorgang. Doordat brandweerwagens geen gebruik kunnen maken van de 
onderdoorgang richting ‘Oog, moeten zij een alternatieve route afleggen. Door het vervallen van de 
spoorwegovergang Spoorweg betekent dit dat de brandweer om moet rijden via de Zwijnskade. Dit 
verlengt de aanrijtijd richting ’t Oog en de huidige wijk ten noorden van de spoorlijn.  
 
Daarnaast betekent een beperking van de doorrijhoogte dan vrachtverkeer dat te hoog is, mogelijk wel 
gaat proberen de onderdoorgang te gebruiken. Hierdoor kunnen schades en/of beklemmingen ontstaan. 
Dit leidt mogelijk tot tijdelijke afsluiting van de onderdoorgang, en hogere onderhoudskosten voor het 
herstel van de onderdoorgang. 
 
Een beperking van de doorrijhoogte is hiermee niet kansrijk gezien de negatieve effecten op de 
bereikbaarheid voor alle voertuigen. 
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3 Beoordeling situatie zuidzijde 
Vanuit de belanghebbenden is een alternatief voorgesteld voor de onderdoorgang aan de zuidzijde van 
de spoorlijn. Zie ook figuur 2. 
 

 
Figuur 2: alternatief situatie zuidzijde onderdoorgang 

 
Bovenstaande figuur laat zien dat een rotonde op het grasveld langs de Stationsstraat gerealiseerd 
wordt. Op de rotonde wordt ook de Molenstraat aangesloten. Vanuit de rotonde begint de helling van de 
onderdoorgang richting de spoorlijn, in een S-bocht. Deze helling is circa 100 meter. De onderdoorgang 
gaat onder het spoor door, met daarnaast de voetgangerstunnel die via trappen / opgangen richting het 
station gaat.  
 
De helling van de onderdoorgang zoals weergegeven in de figuur, is echter niet mogelijk. Bij de 30-
kilometervariant uit het eerdere onderzoek “Variantenstudie Ontsluiting ’t Oog” is een helling van 100 
meter benodigd. Echter is vanuit verkeerskundig oogpunt ook een vlakke aansluiting op de rotonde 
benodigd, zodat verkeer komende uit de onderdoorgang zicht heeft op het verkeer op de rotonde. 
 
Daarnaast is in de figuur hierboven geen rekening gehouden met de bochtstralen en breedte van de 
bochten in de onderdoorgang. Bij een onderdoorgang met ontwerpsnelheid 30 km/u is een bocht 
benodigd met een boogstraal van minimaal 40 meter. Deze ruimte is op deze locatie niet beschikbaar 
tussen de Spoorstraat en het spoor. Daarnaast moet in de bocht ook bochtverbreding toegepast worden 
bij kleinere bochtstralen, om goed zicht te hebben op tegemoetkomend verkeer. Hierdoor wordt de 
onderdoorgang in de bochten heel breed, waar aan de binnenkant ruimte is voor zicht door de bocht. 
 
Onderstaande figuur laat het ontwerp voor een rotonde met onderdoorgang op deze locatie zien, met 
een helling van 100 meter en een vlakke aansluiting op de rotonde, met daarnaast grotere bochtstralen. 
In de figuur is te zien dat met bochtstralen de S-bocht niet goed te maken is tussen spoor en rotonde. 
Daarnaast komt de helling van de onderdoorgang meer oostelijk uit, in de wijk aan de noordzijde van het 
spoor. 
 
Een situering van rotonde en helling aan de zuidzijde van het spoor, zien wij daardoor niet als kansrijk. 
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Figuur 3: Ontwerp onderdoorgang met helling 100 meter,  

vlakke aansluiting op de rotonde en bochtstralen van 40 meter 

4 Beoordeling situaties noordzijde 
Vanuit de belanghebbenden zijn drie alternatieven voorgesteld voor de onderdoorgang en ontsluiting aan 
de noordzijde van de spoorlijn. Zie ook figuur 4. 
 

    
Figuur 4: Drie alternatieven ontsluiting noordzijde 

 
Deze drie alternatieven zijn van links naar rechts: 

1 De Spoorweg wordt verlegd en aangesloten op een rotonde, waardoor de helling van de 
onderdoorgang meteen na de spoorlijn kan starten. 

2 De Spoorweg wordt half verdiept aangelegd en met een T-splitsing aan de onderdoorgang 
verbonden. 

3 De onderdoorgang gaat onder spoorlijn en Spoorweg door, hierna loopt de helling tot het maaiveld. 

Alternatief 2 van de situaties aan de noordzijde betekent dat, gezien het geringe hoogteverschil dat de 
helling kan overbruggen tussen spoorlijn en Spoorweg, de Spoorweg geheel verdiept gerealiseerd moet 
worden. De T-splitsing moet dan ook verdiept gerealiseerd worden. Echter moet beneden in de T-
splitsing goed zicht zijn op het verkeer vanuit de Spoorweg of onderdoorgang, waardoor de 
grondwerende constructie erg groot wordt. Hierdoor is de inpassing in het landschap lastig, en zijn de 
kosten erg hoog in tegenstelling tot alleen een rechte of gebogen helling. 
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Alternatieven 1 en 3 zijn beide gesitueerd in het weiland, waardoor de benodigde lengte van de helling 
en een vlakke aansluiting mogelijk is. Echter zijn de hellingen wel langer dan geschetst in figuur 4. Het 
verschil in de twee alternatieven is dat alternatief 3 waarschijnlijk duurder is. Dit is omdat een langere 
tunnelbak nodig is die langer op diepte blijft, omdat deze onder de spoorlijn en Spoorweg gaat. 

5 Conclusie  
In deze notitie is gekeken naar de alternatieven opgesteld door belanghebbenden voor een 
onderdoorgang in Hardinxveld-Giessendam. Hierbij was een alternatief aangedragen voor de 
doorrijhoogte, als ook voor de locatie aan de zuid- en noordzijde van het spoor. 
 
Betreft de doorrijhoogte is een doorrijhoogte van 3,50 meter niet kansrijk. Dit omdat dit leidt tot 
beperkingen voor verkeer zoals (een deel van het) vrachtverkeer en brandweerwagens. Deze 
beperkingen zijn niet wenselijk, aan de ene kant omdat brandweerwagens ver moeten omrijden. Aan de 
andere kant is dit niet wenselijk omdat door de beperkte doorrijhoogte de kans op schade vergroot 
doordat vrachtverkeer toch probeert de onderdoorgang te gebruiken.  
 
Het alternatief voor de situatie aan de zuidzijde van het spoor is daarnaast ook als niet kansrijk 
beoordeeld. Een verkeersveilig wegontwerp is niet mogelijk voor de onderdoorgang, omdat de bochten 
te krap worden. Daarnaast is bochtverbreding noodzakelijk waardoor de tunnelbak breed wordt, en deze 
niet past op de locatie zoals geschetst. Ook het lengteprofiel leidt niet tot een verkeersveilig ontwerp, 
omdat een vlakke aansluiting op de rotonde nodig is vanuit de onderdoorgang. Dit zodat verkeer 
komende uit de onderdoorgang goed zicht heeft op het verkeer op de rotonde. 
 
Voor de alternatieven aan de noordzijde van het spoor zijn alternatief 1 en 3 kansrijk, waarbij alternatief 1 
minder kosten heeft dan 3. Dit omdat bij alternatief 3 een langere tunnelbak gerealiseerd moet worden 
omdat deze onderdoorgang de Spoorweg en de spoorlijn kruist. Alternatief 2 valt af omdat een erg grote 
grondwerende constructie nodig is om een verdiepte T-splitsing te realiseren. 
 
Concluderend zijn de alternatieven zoals aangedragen door de belanghebbenden allemaal niet kansrijk. 
Dit is omdat de alternatieven allemaal dezelfde situatie aan de zuidzijde hanteren. Deze is niet 
verkeersveilig te realiseren met de gehanteerde uitgangspunten. 
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