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INLEIDING 

Het voor U liggende rapport is de neerslag van een onderzoek 
naar de fijnmazigheid van de verkeersstruktuur met name m.b.t. 
de verbindingen tussen het Land van Haas en v'Jaal enerzijds en 
de Maaskant (streek rondom Oss) anderzijds. 
Dit onderzoek is gedaan ten behoeve van het huidige komi tee 
"Houdt UIt" veer in eer". De redenen ervoor laten zich in het 
kort als volgt schetsen: 
Al een tijd geleden (+ 1964) ontstaat in ambtelijk overleg 
't plan voor een verbInding tussen de Peel-Oss-Tiel-11ijk bij 
Duurstede-Utrecht. N0 enig overleg ontwikkelt zich 't plan tot het 
zgn. "3 bruggen trad~e". Daar in z i j n een brug bi j \\Ii j k bi j 
Duurstede, een brug bij Tiel en een brug bij Glegen opgenomen. 
De geschiedenis van dit "3 bruggen tracee" hoeft hier niet te 
worden weergegeven, want ze heeft uitvoerig in de streekbladen 
gestaan. Van belang voor de motivatie van dit onderzoek is 
vast te stellen dat de brug bij Megen niet is opgenomen in het 
secundair wegenplan van de provi~cies Gelderland en Noord-Brabant 
(tussen welke provincies de brug een verbinding zou vorrnep) . 
Dit betekent dat de brug niet door de Overheid wordt gebouwd en 
dat als zij er moet komen dit door partikulier initiatief moet 
gebeuren. 
Ten behoeve van het bouwen van de brug bij Megen is er een 
Stichting Brug riegen in het leven geroepen die de bom-! en ex
ploitatie van de brug ter hand moet gaan nemen. 
Een noodzakelijk gevolg daarbij is dat de brug een tolbrug wcrdt: 
de bouw wordt niet uit algemene middelen (van de overheid) betaald 
maar zal door de bruggebruikers zelf moeten worden gefinanci~e~d. 
Gedeputeerde Staten van Naord-Brabant hebben zich garant gesteld 
voor een bedrag van 25 mln. gulden. G.S. van Gelderland heeft 
zich -waarschijnlijk na de ervaringen bij de Tielse brug - van 
de gehele operatie gedistanci~erd. 
De ontwikkelingen zijn echter zo dat de onkosten het bedrag van 
25 mIn. gulden waarschijnlijk met zorn 7 mIn. zullen overtreffen. 
Een onvoorziene verlegging van de aan- afvoerroute, stijgende 
bouwkosten etc. zijn daar debet aan. De Stichting Brug Megen zal 
met een groot exploitatietekort gaan draaien. 
Het is in haar belang de tolgelden zo hoog mogelijk op te schroeven 
immers dan kan haar exploitatietekort zo gering mogelijk worden 
gehouden. Hoe hoger de tolge~den, des te vaker zal het verkeer 
echter gebruik maken van alternatieve mogelijkheden om de ~laas 

over te steken: de ponten zullen het verkeer over blijven zetten. 
Daarom is het in 't belang van de Stichting Brug Megen die ponten, 
die een alternatief zouden vormen voor de tolbrug uit de vaart te 
nemen en zo alle wegverkeer te dwingen van de tolbrug gebruik te 
maken. 
Dit belang valt samen met de opvatting van Rijkswaterstaat - de 
Domeinen zijn eigenaresse van de ponten - die dezelfde ponten 
lastig en duur vinden terwijl ze voor de binnenvaart ook als een 
obstakel worden gezien. 
Het komi tee "Houdt Uw veer in eer" zag op deze gronden in de boll'" 
van de brug bij Megen tevens een bedreiging van de ponten Megen, 
Oijen, t-iaasbonunel en Baetenburg. 
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Het komitee ziet in It verdwijnen van de ponten niet aileen het 
verdwijnen van een stukje romantiek, maar ook van het bemoeilijken 
en duurder maken van maatschappelijk verkeer tussen de twee kanten 
va.n de Maas. 
In onderstaand kaartje wordt dit duidelijk weergegeven. 
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Bet Planologies Adviesburo (PAB) kreeg de taak om de hetaties 
tussen de beide gebieden Land van Maas en Waal en de Maaskant 
kwalitatief en kwantitatief zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken 
om daar~ee een uitspraak te "kunnen doen over de noodzaak van de 
ponten, als verbindingen tussen de gebiedcn. 
Het onderzoek van It PAB berustte op 2 poten. 
Allereerst een vnl. kwalitatief onderzoek naar de werkgelegenheid 
in industrie en landbouw in de beide gebieden, alsmede een inven
tarisatie van de voorzieningenstruktur.en. Van daaruit is getracht 
inzicht in het karakter van de relaties tussen de gebieden te 
krijgen. . 
De tweede poot van het onderzoek - die eng met de eerste verbonden 
is - bestaat uit een verkeersenquete. Daarin is op de ponten 
onderzoek gedaan naar de motieven van het pontgebruik. 
In dit rapport is deze tweedeling terug te vinden. 
Na enige inleidende opmerkingen over het ontstaan van het gebied 
en de oververbindingen (hoofdstuk 1) wordt in hoofdstuk 2 aandacht 
besteedt aan de werkgelegenheid in landbouw en industrie, de 
daaruit voortvloeiende verkeersbehoeften en - in It licht daarvan -
een bespreking van de oeververbindingen. 
In hoofdstuk 3 worden de voorzieningenstrukturen van de beide 
gebieden onderzocht. Van be lang da~rbij was m.n. de vraag in hoe
verre deze aan elkaar komplementair zlJn (zodat bewoners van het 
ene gebied v~~r bijv. voorziening A aangewezen zijn op It gebied 
aan de andere kant van de Maas) . 
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Hoofdstuk 4 geeft e e n uitvoerig verslag van het ritmotief onderzoE ~ 
dat door het PAB op 23 en 24 september '75 is gehouden. 
Het ging er ons d aarbij niet om absolute aantal1en pontgebruikers 
etc. te meten. Deze zijn reeds herhaalde malen gedaan en de res ul 
taten daarvan zouden ons insziens ten grondslag moeten liggen a a n 
prognoses van vee1 geringer hoo g te dan die v a n de interprovinci 21 
werkgroep "Brugge n" en zeker van die van de Stichting Brug 
Megen, die van het planolo genv ak een kari katuur hebben gema a kt. 
We waren m.n. gelnteres s ee r d in de kwaliteit v a n het pontge-
bruik (woon-werkverkeer, familie-bezoek etc.) alsrnede in de 
verhoud ingen tus s en de ver s chi l l e nde kwaliteiten. De relatiev e 
cijfers die we in dit hoofdstuk produceren hebben als zodanig 
geen waarde, d i e ve rkreg e n ze pas, als ze worden opgevat als 
een indica ti e van de ma atschappe l ijke funk t ie Van de 4 po nt ve re n 
die ill he t onder zo e k z i jn be tro kken. De tijdstippen waarop het 
onderzoek heeft plaats gehad hebben het nadeel da t m.n. socia1e 
relaties (m.n. familie- b ezoek ) slecht uit de verf zijn gekomen. 
Deze vinden m.n. 's avonds en in het weekend pl a ats. Het ontbrak 
ons a a n de midde l e n dit ma nk o nog te verwcrken. 
In het laatste hoofdstuk zijn de konk1usies nog eens bij elkaar 
gezet. 

Het onderzoek is uitgevoerd door 't PAB, een adviesburo dat is 
opge bouwd door studenten van de T.H. Eindhov en om daarmee gro c pe n 
komitees of instellingen te kunnen ondersteunen in hun verzet 
tegen plano1ogiese maatrege 1en als deze een vers1echtering van d e 
ontwikkeli llgs- e n uiting s mogelij k hede n va n deze inheude n, of in 
hun strijd voor een v~rbetering van hun positie, v~~ r zover d e ze 
met aspekten van de ruimtelijke ordening te maken hebben. 

Tens10tte nog een woord van dank aan a1 diegenen die hebben mee
gewerkt aan het onderzoek'en de tot stand korning van, dit rapport. 
In het bijzonder de veerbazen van de ponten Haasbommel, Baeten
burg, Oijen en Megen door wier bereidwil1igheid we in staat waren 
de enquete op de pont uit te veeren en natuurlijk a1 diegenen 
die gedu1dig de vragen hebben bea~twoord. 

Planologies Advies Buro 
Technische Hogeschool Eindhoven 
tel. 040-472376 

040-472367. 

Januari 1976. 
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Hoofdstuk I Ontstaan 

Ontstaan van een rivierlandscha2 

Het land tussen de grote rivieren is ontstaan uit materiaal 
dat door de rivieren is afgezet. Na de laatste ijstijd ver
anderde het karakter van deze stromen: van vloeste smeltwater
stromen werden het vlechtende rivieren, die nu en dan buiten 
hun oevers traden. Hierbij deden zich zijdelings vertragingen 
in de stroomsnelheid voor , waardoor zandig materi2al bezonk en 
naast de eigenlijke bedding oeverwallen werden ongebouwd. 
De brede oeverwaJ. len aan weerszijden van de rivier vormden 
samen de stroomrug. ':r:ussen de rU00en bleven laa.ggelegen II kOffilTten II 
over, die slech t afwaterden en waarin fijn slib kon bezinken. 
Zo ontstond een wisselend landscha~ met hoger en lager gelegen 
gebieden. 

Ontstaan van de fijnmazi CJe struktuur 

De hooggelegen oevervlallen leen::Jen z ich goed voor be1,voning. 
De ri vieren vormden voor de be'lloners een vaarvleg en zorgden 
voor het kontakt met de rest van Nederland. De toegankelijkheid 
over land van het rivierenland was slecht, de natuurIijke laagten 
(komgebieden) waterden slecht af en waren daardoor slecht begaan-
baar. De rivieren vormden barri~res die men aIleen ?er boot kon 
nemen. Op vaste plaatsen langs de oevers ontstonden toen voet
veren waarmee men de rivier kon oversteken. Op de belangrijkste 
oversteekplaatsen werden de voetveren vervangen door pontveren 
die ook wagens over konden zetten. Omstreeks 1850 lagen er tussen 
Oyen en Batenburg tW3e voetveren en vier pontveren. Deze veren 
waren uitsluitend voor Iokaal verkeer. Later ontstaat een noord
zuid verbinding van Oss n~ar Veenendaal, de rivierkruisingen 
blijven echter pontveren die ook automobielen kunnen overzetten. 
De oost-west verbinding Iangs de Uaal (van Heemstrawe0) van 
Heerewaarden naar Nijmegen werd steeds belangrijker. Omdat het 
vervoer o ve r de weg een steeds belangrijker rol gaat spelen, neemt 
het scheepvaartverkeer dat van rivierdorp tot rivierdorp ging, af. 
De rivier krijgt vooral betekenis als internationale vaarroute. 
Na de Maas-kanalisatie blijven er vier ponten. Rijkswaterstaat 
neemt ze over van partikulieren en verpacht ze aan veermannen. 

De betekenis van het landschan 

Het landschap ontstond door relatief kleine, plaatselijke ingrepen 
in een tijdverloop van vele eeuwen. Het gebruikspatroon dat de 
mens daarbij aanbracht was geent op de van nature aanwezige 
strukturen. Hierdoor kon een evenwichtig geheel ontstaan, waarin 
verschillende funkties harmonieus samengaan. 
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Hoofdstuk II Werkgele0enheidsasnekten 

1. Algemeen 

In de betreffende qebieden (0aaskant en Land van Haas en Waal) 
en de nabij gelegen centra (Tiel en 0ss) is de werkgelegenheids
situatie verre van rooskleurig. 
De uitstotins uit de landbouw vermindert t.o.V. voorgaande jaren, 
als het gaat am absoluut verlies aan arbeids~laatsen. Vele boeren
zoons zullen echter in de landbouw geen werk meer kunnen vinden. 
De positie van de boeren in het gebied ligt vaak ver onder het 
bestaanminiITlUm. De nijyerhe id heeft met grote nroblemen te Y:amren. 
In vrijwel aIle industrietakken vinden bedrijfssluitingen, perso
neelsinkrimDingen en werktijdverkortingen plaats. De proble~en 
zijn vaak een gevolg van de teruggang in de bouw; in deze sektor 
vindt men het grootste aantal werklozen. Ook heeft ze direkte 
gevolgen voor de steenfabrieken langs de rivieren, de installatie
bedrijven en konstruktiebedrijven, en de v~~r het Land van ~'1aas 
en \\7aal belangrijke houtverwerkende industrie. De voor ':!:'ieJ. en 
Oss belangrijke voedings- en genotmiddelen industrie KanDt met 
grote problemen als gevolg van de buitenlandse konkurrentie en 
moet zich or grote schaal reorganiseren. In de metaal en de 
chemie doen zich nog geen ernstige moeilijkheden voor, en hierin 
valt nog een groei te zien. 
Wat de diensten betreft is er in het wegtransport, als gevolg van 
de teruggang in de bouw, verschernte konkurrentie met als gevolg 
s 1 ui ting en inkrirr.ping. Hance I, bank en , verzekering, overheid 
vertonen groei. De pendel is in het gebied van grate omvang, 
vanuit het Land van Maas en Waal met name de Rotterdamse haven, en 
Nijmeqen en in mindere mate OD Tiel en 0ss, van de Maaskant op 
Nijmegen en de Randstad, ~aak dus over grote afstanden. (zie bij
lage 3) . 
Het overheidsbeleid om aan deze problemen wat te doen richt zich 
op het on t'Nikkel en van ce kernen Tiel en Oss. Di t is begrij ?e-
lijk om de volgende redenen: . 
- de sektoren die nog groeimogeli j kheden (metaal, chemie, diensten) 
hebben, z i j n het best te vervJe zenli j ken in \O!a t grotere centra, 
vanwege de tendens naar grotere bedrijven. 
Verder is een belangrijk punt het open houden van het rivieren
gebied, wat betekent dat in het Land van Maas en Waal zich geen 
duidelijke centrumontwikkeling voor mag doen. 
- de dienstensektor heeft een dUidelijk centrumgericht karakter. 

2. De landbouw en zi4n verkeersbehoeften 

Voor het betreffende gebied wordt de werkgelegenheid nog voar een 
groot deel bepaald door de' landbouw en voar zo ver het gebied 
in belangrijke mate op de Maas betrokken is bestaat het veel uit 
kleigronden. 
Uit bijlage 2 valt op te merken dat in dit kleigebied zich voor
namelijk rundvleeshouderijbedrijven bevinden en dat zich geen 
moderne ontwikkelingen hebben voorgedaan in de rundveehouderij 
t.a.v. het koncentreren van weiland bij de boerderij, waar de 
ligboxenstal met melkstal aanwezig is, zoals zich die in bepaalde 
rundveestreken in Nederland hebben voorgedaan. 
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Alleen het in sterke mate koncentreren van de weilanden bij 
de boerderij waar zich de moderr.e stallen bevinden maakt het de 
boeren mogelijk via het doorvoeren van de laatste technische 
vernieuwingen tot een ho ge veebezetting Der ha. te komen en 
20 misschien tot een redelijv. inko nen te ko men. 
De slechte verkavelingstoestanden in dit gebied maken dit echter 
niet mogelijk en de verwachtin<] is dat deze ornstandi0heden zich 
ook niet snel zullen wijzigen. Het niet gekoncentreerd zijn van 
het weiland rond d e bo erderij wordt hier nog extra gekompliceerd 
door de aanwezigheid var. de Maas. Het versnipperd lig0en van de 
grond aan wee rska n ten van de Ma~s betekent in dit geval dat wei
landen aan d e f":1 a askan t van · de Maas inderdaad gebruikt worden om 
er rundvee 09 t e laten 9razen en aan de l1aas en v-!aal-kant wordt 
het weiland voornamelijk gebruikt als hooiland op het begrazen 
doo r wat p aa rden na. Dit beteke n t v oor de boeren zeker in de zomer 
erg veel en vaak a fsta nden afleqgen. 
Gezien de nu al erg slechte sociaal-economische situatie van de 
boeren in dit g e b ied, moet ordat hier niet snel beDaalde verbete
ringen te verwa cht e n zijn, 20veel moge lijk worden georobeerd de 
Kosten voor de b o eren te drukken zowel wat betreft de verkorting 
van de afstanden- a roeidstijdverkorting, door 20 min mogelijk te 
hoev en rijden, als gratis~ o v ertochten Der Dont. 

~In de "grote werkenpoli tiek" van de derti<Jer j aren is de r1ac.s 
in dit g ebied ged eeltelij k recht getro kken. Door deze ingreer 
ontstond de si t uatie da t v e el boeren g r ond aan weers kanten van 
de naas kregen liggen. In 1932 is door :1ijkswaterstaat bij p r ivi
lege v astgesteld dat de boeren gratis gebruik rnochten maken van 
de pont om bij de uitvoering van werk niet voor extra Kosten te 
komen staan. Hoevlel deze geschiedenis allang achter ons ligt is 
zij erg belangrijk om ons" te realiseren hoe in feite de gang van 
zaken is en met welke 0~2ichtigheid geh andeld moet worden nu 
weer de positie van de boer zou worden aangetast door een veran
dering in zijn vervoersmogelijkheden over de Maas; wanneer de 
ponten uit de vaart zouden worden genomen. Dat het aan weerskanten 
van de Maas hebben liggen van gro~d nog steeds voorkomt heeft te 
maken met de moeilijkheid bij een ruilverkaveling dat, omdat de 
Maas tevens provinciegrens is, niet het gehele gebied binnen een 
ruilverkaveling valt en o mdat het recreatieschaD voor de ~1egense 
Ham hoge grondprijzen biedt, willen vanuit speculatie-overNegingen 
ook niet alle boeren hUn grond aan de Haas en Waal-kant verko~en. 
Het betreft nu nog ongeveer 20 boeren met land aan weerskanten 
van de ~1aas. 

Uit de niet 20 gunstige ontwikkelingen in bedoeld gebied zou de 
konklusie getrokken kUnnen worden dRt in de komende jaren een 
grote afvloeiing uit de landbouw plaats zal vinden, waar dan 
tevens andere ~onklusies t.a.v. verkeersbehoeften aan gekoppeld 
moeten worden. 
Hoewel uitspraken over toekomstige afvloeiing uit de landbouw 
Uberhau~t moeilijk te doen zijn, juist omdat het uitkomen hiervan 
sterk afhankelijk is van de re~le kans or ander werk lijkt het 
belangrij k ui t het rapport "Enkele sociale aspekten van de beroeps
overgang uit de landbouw in het Maasland, door de ~egionale 0p
bouwst ich ting r.1aas lands \"le1 varen" (0ss 1972), te ci teren en er 
daarna wat globale konklusies uit te trekken. 
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"Beroepsovergang ui t de landbom" is zeker creen nieuw 
verschijnsel. Sinds 1947 vindt er een niet onbelangrijke 
uittocht plaats van arbeidskrachten vanuit de landbouw naar 
andere beroepen. 
Kwam in eerste instantie de afvloeiing uit de landbouw nag 
voor rekening van de landarbeider en meewerkende zoons, de 
laatste jaren treedt de afvloeiing van zelfstandige agra
rische ondernemers steeds meer op de voorgrond . Een en ander 
laat zich duidelijk maken door onderstaande tabel. 

Tabel 1. 

Mannelijke beroensbevolking in land- en tui nbouw 

19 47 1956 I 
9,rl 196 5 1%£1 1970 I o~ ;..: 

" I '.> 

1. bed:cijfs -
1180 . 000 

I 
236.6 00 225 . DOO 0 / 5 2,5 15 8 . 000 2 , 6 hoofden 

I 2 . meev-lerkende 110.400 87 . 600 2,6 54.000 5,3 38 . 000 7 , 0 zoons 

3 . overige ar- 176.500 116.300 4 , 6 68 .5 00 5,8 53.000 5,1 beidskrach ten 

i 

, 

Totaal 1523.500 1420 .500 2,2 302.500 3,9 1249 .0 00 M 
! I • 

~ Het jaarlijkse afneminqspercentage in voorgaande Deriode . 

Ook in Noord-Brabant heeft een afname plaats gevonden van de 
mannelijke agrarische beroepsbevolking , getuige volgende t abel : 

Tabel 2. 

De mannelijke agrarische beroepsbevolking in Noord-Brabant 
1947-1 969 (afgerond) 

1947 1960 1969 ( index 1974=10 0) 

1. bedrijfshoofden 24.000 3L 000 25.500 75 

2 . meewerkende zoons 23.000 11.000 6.000 26 

3. arbeiders 17.000 8.000 4.000 24 

~otaal 74. 000 50.000 35.500 48 

Uit deze tabel blijkt; dat de agrarische beroepsbevolking in 
Noord- Brabant van 1947 tot 1969, met ruim de helft daalde. 
De laatste jaren is een duidelijke toeneming te konstateren 
van de afneming van het aantal bedrijfshoofden. 
Enerzijds is deze versnelling te wijten aan de verminderde 
toetreding tot het beroen van boer en tuinder, voortkomende 
uit de afneming van het aantal meewerkende zoons en daarmee 
van het aanta l oDvolgers . 
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Anderzijds speelt ook de beroepsovergang van boeren en 
tuinders naar een ander hoofdberoep een ro]. 
Ir.J.M.Biemans heeft in een artikel in het eerder genoemde 
maandblad tevens een prognose gemaakt van de toekomstige 
ontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking in Noord
Brabant. 

Tabel 3. 

De mannelijke ac;rarische beroepsbevolking in Hoord-Brabant i 
1969 - 1980 (benader ing) 

1965=100 )1 I 1969 1980 index 
i 

l. bedrijfshoofden 25.500 17.850 70 
I 2. meer,verkende zoons 6.000 3.300 55 

I 3. arbeiders 4.000 2.001) 50 
~ 

Totaal 35.500 23.150 65 

Men ziet in deze tabel een afneming van het aantal bedrijfs
hoofden in de periode 1969-1980 van 30%, dat betekent ongeveer 
3% per jaar tot 1980. 
Hoe groot het percentage beroepsveranderaars zal zijn is 
moeilijk te schatten en sterk afhankelijk van faktoren als 
beschikbare werkgelegenheid en schaalvergroting". 

Bovenstaand citaat betreft echter geheel Noord-Brabant. Het onder
zoek uit voornoemd rapport richt zich echter uitsluitend na deze 
inleiding op de noord-oost hoek van Noord-Brabant en wordt aan de 
noordzijde begrensd door de rivier de Maas. Midden door dit gebied 
loopt de belangrij k e verkeersweg Nijmegen-Grave-Oss-Den Bosch, 
waarvan men globaal kan zeggen dat ten noorden hiervan voorname
lijk klei- en ten zuiden hiervan zandgronden voorkomen. 
In het onderzoek is een kategorie A ingevoerd van blijvers, 
waaronder zich een aantal boeren bevinden die "weleens erover 

\ nagedacht hebben om de landbouw te verlaten en een ander hoofd
beroer te kiezen", die mogelijke wiikers worden genoemd. In het 
onderzoeksgebied is in k~tesorie A het percentage blijvers 83,8% 
en de mogelijke wijkers 16,2%. Van de mogelijke wijkers bleek 
77% afkomstig te zijn uit het genoemde zandgebied en 23% uit het 
kleigebied. De konklusie in het rapport is dan ook dat 00 de zand
gronden tfm zuiden van de lijn Nijmegen-!Jss-Den Bosch meer "po
tentiiHe" beroepsveranderqars voorkomen dan op de kleigronden 
ten noorden daarvan. 
Onze konklusie is dan ook dat het gebied aan weerszijden van 
de Maas, dat voornarnelijk uit kleigrond bestaat de komende jaren 
weinig afvloeiing zal kennen ook al heerst er een slechte sociaal
economische positie onder de boeren, en dit komt volledig overeen 
met de verwachting van de sociaal-econornische voorlichters in dit 
gebied. 
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3. Het voorgaande in het licht van de oeververbindingen 

In het deelrapoort " soc iaal-economische beschouwin<Jen" van 
de interprovinciale 'Nerkgroep "Bru<]gen" stel t men het 3-brug
gentracee voor als een maatregel voor de ontwikkeling van Tiel 
en Oss. Met een vergelijking van de gemiddelde inkomens per 
hoofd van de bevolking in de gerneentes in het rivierengebied 
tracht de werkgroep aan te geven dat gemeentes met goede oever
verbindingen, bruggen dus volgens de vlerkgroep, welvarender en 
meer verstedelijkt zijn dan gemeentes met een slechte verbinding, 
ponten volgens de werkgroep, of zonder verbinding. 
Dit lijkt ons ech ter zeer oppervlakkig; het gemiddeld inkomen 
is maar een getal, en het zegt niets over de oorzaken van het 
welvarender zijn. Uit deze cijfers (van 1965 toen er nog geen 
brug bij Tiel was) blijkt bijv. dat Tiel helemaal geen laag 
geniddeld inkomen heeft (zie bijJage 4). 
Uit deze cijfers meent de werkgroe)) de konklusie te mogen trekken 
dat voor de ontwikkeling van 0ss en Tiel een noord-zuid verbin
ding noodzakelijk is, het 3-bru<Jgentracee dus. Nu deze verbinding 
als geheel van de baan is moeten de verwachtingen t.a.v. de brug 
bij Megen herzien worden. 
Op de ontwikkeling van werkgelegenheid heeft infrastruktuur geen 
noodzakelijke [lositieve invloed, een regio als Zuid-Limburg, 
met een geweldig ontwikkelde infrastruktuur en een geweldige 
werkloosheid kan dit illustreren. 
Een werkgelegenheidsbeleid zal moeten rusten op een gedegen studie 
van de mogelijkheden van de regio, om zich te ontwikkelen OD 
basis van de bestaande werkgelegenheids- en produktiestruktuur. 
In dat Kader kan ook een infrastruktuurmaatregel als een brug 
over de !1aas zin hebben. Nu zoln maatregel losstaand, op zichzelf, 
wordt genomen zit er het'gevaar aan dat die enkel zal dienen veor 
de ontsluiting van de arbeidskrachten in het gebied voor sterk 
ontwikkelde gebieden als Rotterdam en Amsterdam, en de pendel 
over lange afstand, waardoor de be'Noners van het gebied 2 A 3 uur 
langer van huis zijn, nog doen toenemen. 
Een bestudering van de enquete in een volgend hoofstuk kan dat 
illustreren. 
Door de brug bij Tiel is een doorgaande verbindin<J ontstaan via 

\ de pont bij Oijen. Deze pont heeft een veel groter aandeel in 
\ de lange-afstand-pendel dan de andere. Bijna de helft van het 

woon-werkverkeer op de Oijense pont is gericht op verder weg 
liggende centra (Amsterdam, Utrecht, Ede/Veenendaal, Amersfoort) 
Bij de andere ponten is dat maar 1-3 of 1/4 deel. 
Wil men door de ontwikkeling van Oss en Tiel werkgelegenheid 
verschaffen aan de bevolking van het Land van Maas en Waal, dan 
moet men in verband met de grote spreiding van de bevolking in 
dat gebied, de fijnmazigheid van het verkeersnet handhaven en 
verbeteren in overeenstemming met de behoeftes van het gebied. 
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Hoofdstuk III Voorzieningen 

1. Inventarisatie streek rond Oss 

Aan de hand van de deelstudie "Voorzieningen" van het streek
plan van ~1i dden en Oost-Brabant hebben vle een inventarisatie 
gemaakt van de voorzicningen in de streek rond Oss. 
Evenals in de deelstudie is gebeurd maken we onderscheid naar 
6 soorten voorzieningen n.l.: 
a) ond e n 'l i j s voorz ieni hsen 
b) medisch-sociale voorzieningen 
c) sport voorzieningen 
d) culturele voorziening en 
e) winkel voorzi e ninge n 
f) openluch t en recreatievoorzieningen 

Als we de v e rzorgingsstruktuur van een bepaald gebied gaan be
kijken kunnen we nog 2 b e langrijke aspekten onderscheiden n.l. 
het verzorg~nssniveau en de verzorgingsfunktie. Onder de verzor
gingsf'unktie verstaan we de reiKvlijdte of invloedssfeer en het 
aantal inwoners binnen deze invloedssfeer en hiervan het deel 
van die inwoners dat werkelijk op de verzorging selementen wat 
binnen de betreffende kern aanwezig is, georienteerd is. 
Het verzorgin gsniv eau is de kwantitatieve en kwalitatieve samen
stelling van een pa kket verzo rg i ngselementen dat in een kern aan
wezig is. Het is duidelijk dat je bepaalde voorzieningen hebt die 
in ieder do r p aanwezig moeten zijn. Dit zijn de minder specifieke 
voorzieningen. Daarnaast heb je voorzieningen die alleen in 
middel-grote dorpen en kleine steden kUnnen fUnktioneren (bijv. 
sporthal). Dit zijn meer specifieke voorzieningen. 
Verder heb je dan nog zeer soecifieke voorzieningen, die alleen 
in een middelgrote en grote stad aanwezig kunnen zijn (bijv. 
schouwburg) . 
Wanneer we met dit beeld naar een kern als Oss gaan kijken, 
dan kUnnen we konstateren dat hier wel een aantal, vrijwel aIle, 
specifieke voorzieningen aanwezig zijn en dat er een aantal aan
zetten zijn voor voorzieningen met een zeer specifiek karakter. 
Oss heeft een inwonertal van + 44.900 en, zo wordt in de deel
studie over de voorzieningen gekonstateerd, een verzorgingsge
bied dat dit inwonertal overstijgt, ze heeft n.l. een verzor
ginsfunktie VQor + 55.000 mensen. 
Wat betreft het gebied rondom Oss is het zo dat de gemeenten die 
aan de Maas liggen bijv. ~egen, Ravenstein, Oijen en in de 
dorpjes die hier onder vallen over het algemeen de 5 verschil
lende soorten voorzieningen allemaal weI binnen 11un grenzen 
voldoende aanwezig waren. 
We spreken hier maar over 5, omdat we de recreatievoorzienin0en 
niet hebben kunnen inventariseren. 
Sportvoorzieningen, we houden hierbij weer de deelstudie aan, 
zijn slechts incidenteel aanwezig (dus eigenlijk te weinig) in 
Haren-Kessel, Li th, Li thoij en en ~1acharen. In ~1aren-Kessel zi j n 
de medisch-sociale voorzieningen ook nogal schaars, zo wordt 1n 
de deelstudie aan de hand van een kaart duidelijk gemaakt. 
Het winkelapparaat is in Demen, Macharen en Lithoijen slecht 
ontwikkeld. 
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In Oss zijn wat betreft de s pecifieke voorzieningen aIle 
voorzieningen aanwezig. De aanzetten voor zeer specifieke 
voorzieningen zijn al ver gevorde rd voor wat betreft sport
voorzieningen, terwijl ze iets minder ver ontwikkeld zijn wat 
betreft culturele v oo rzieningen. De onderwijs en medische-sociale 
voorzieningen zijn slech t s incidenteel ontwikkeld, terwijl dit 
voor de winkelvoorziening en h e lemaal niet geldt. 
Willen we kijken of, door de verandering van de infrastruktuur, 
doordat de aanleg van de brug het noodzakelijk maakt dat de 
ponten wegmoeten, de voorzieningen slechter bereikbaar worden, 
dan zullen we moeten kijken naar typisch streekgebonden voor
zieningen. 
Vanuit pragmatische redenen (maar ook omdat je kunt stellen dat 
wanneer een beDaald gebied van een aantal sleutelvoorzien i ngen 
voldoende heeft, de rest van de voorzieningen ook weI aanwe z ig 
zal zijn) bekijken wat de streekvoorzieningen aIleen de onderwijs 
en de ~edisch-sociale voorziening en! 
Voor het laagste niveau v an verzor0ingsce~tra, waarvoor een gro te 
mate van spreiding Dodig is, zij n d e lag ere school en de huisa r ts 
als sleutelvoorziening en ge kozen. Ais maxi male afstand is 3,5 km 
voorgesteld in de d e elstudie over voorzieningen. 
Voor een hoger voorzieni ng enni v eau zijn als sleutelvoorzi e nin0en 
aangenomen: het voortgezet onderwijs n.l.: ~1AVO en HAVO, Atheneum 
en het basisziekenhuis. 
De bevolkin c:; sbas is, die voo r een 1'-1AVO aanwezig moet zijn wil zo'n 
school uber h a uo t kun ne n funktioneren is 10.0 0 0 mensen en dit is 
voor een HAVO / Atheneum ong e veer 30.000-40.0 00 mensen. 
De maximale afstand, binnen welke zo'n school minstens moet liggen 
is 7,5 km. 
Een basisziek enhuis moet minstens 250 bedden hebben en verder 
wordt als norm 4 A 5 bedden per lqOO inwoners van een bepaald 
gebied zodat je aan 57.000 mensen op een basisziekenhuis komt, 
terwijl een afstand van 20 km over het algemeen als norm wordt 
gehanteerd. 
Gaan we nu het gebied or deze specifieke voorzieningen inventari
seren en dit moe ten we natuurlij~ ook doen v~~r het Land van Maas 
en Naal dan krijgen we het volgende beeld. 
De grote gemeenten Oss, ~avenstein, Berghem hebben uiteraard allen 
een arts en een wij kgebouw. Li th, !1egen en Herpen hebben ook 
beide voorzieningen. In !-1aren/Kessel is een wijkgebouw en in 
Oijen is een arts met een onvolledige praktijk. De andere dorpjes 
n.l. Lithoijen, Haren, rtacharen, Demen en Ov erangel hebben geen 
voorzieningen 09 dit terrein, maar liggen weI or een zodanige 
afstand van de andere plaatsen waar weI zo'n voorziening aanwezig 
is dat niet gesteld kan worden dat er een chronisch tekort aan 
zulke voorzieningen is. 
WeI wordt het hiervoor gestelde problematisch, wanneer artsen 
elkaar in het weekend afwisselen en ze wonen aan een verschillende 
kant van de Maas, zodat mensen die bijv. in Maren/Kessel wonen 
in het weekend op de arts uit Arnhem aangewezen zijn. 
Dan zou dit betekenen dat als de verbinding via de pont niet 
meer mogelijk zou zijn de afstand groter zou worden om naar een 
arts te gaan. 
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Het is niet aIleen de afstand die groter wordt, maar ook het 
feit dat men naar een andere doktor moet en ook de onzekerheid, 
die ontstaat door het niet in de direkte omgeving aanwezig zijn 
van doktershulp, speeJt een rol bij de beoordeling van het belang 
van de ponten o.a. b ij de bereikbaarheid van doktershulp. 
Gaan It/e het gebied inventariseren 00 de s~ecifieke onderwij svoor
ziening dan krijgen we het volgende. 
In iedere kern is een basisschool behalve, volgens het rapport, 
in Dieden. 
Hat betreft de ondenlijsvoorzieningen op dor0sniveau zijn er dus 
niet zoveel proble8.en als tenminste de kinderen uit Demen niet 
op een school aan de overkant van de rivier zijn aangewezen. 

2. Inven tarisatie streek van ~-1aas en I-'aal 

Ditzelfc1e bec-=ld is ongeveer weI acmvlezig in het land van Me.as en 
Waal hocwel hier ons de preciese gegevens niet ter beschikking 
staan. 
In het boek "Gelders perspektief on maatschapnelijk terrein" 
Itlordt gezegd dat er in Gelderland ongeveer 530 huisartsen zijn. 
Er is vooral een tekort aan artsen in de steden, zo zegt men. 
Ook wat lagere scholen betreft zal de situatie niet anders zijn 
in het land van }-1aas en \\Taal dan die is in het gebied beneden de 
Maas. 
Anders wordt het als we naar de streekgebonden voorzieningen 
gaan kijken. Allereerst naar de medisch-sociale voorzienin~en. 
De mensen in het land van ~1aas en qaal kunnen naar ziekenhuizen 
in Tiel (2 stuks), Oss, 'Hjmegen (3 stuks) en Zaltbornrnel. 
Verder zijn er verpleegtehuizen voor langdurig zieken in Wamel en 
Ewijk. V~~r andere medisch-sociaJe voorzieningen znals: algemeen 
maatschanpelijk werk, gezjnsverzorging enz. zijn de meeste voor
zieningen in Druten gevestigd, zodat deze plaats dan ook een 
streekfunctie vervuld. 
Op andere terreinen is de situatie t.a.v. de streekfunctie van 
Druten al niet anders bijv. or cultureel gebied zoals bibliotheken . 
t1uz iekscholen z i j n er in \'Jychen, -'T'iel en "11 jJT\egen. Theaters z i j n 
er in ~ijJT\egen en Tiel. 
Wat betreft de onderwijssituatie kunnen we het volgende stellen. 
Er zijn ~mvo's in Druten, Ravenstein, Wychen, Beneden Leeuwen en 
uiteraard in Tiel, Oss en ~ijmegen, zodat er van deze soort 
scholen een vrij redelijk aanbod is. HAV0-Athenea zijn er in 
Druten, Nijme~en, Tiel en 0ss. 
Vanuit de deelstudie "Voorzieningen van het stree~~lan bleek dat 
er in het gebied Grave-Ravenstein nog een voldoende bevolkings
basis is voor een Havo-Atheneum, zodat we kunnen stellen dat er 
in de huidige situatie in dit gebied een tekort is aan zoln 
onder.vij s instell ins. 

3. Algemene onmerkingen 

Enige algemene punten moeten we bij het forJT\uleren van conclusies 
niet uit het oog verliezen. Zoals al in het boek "Het Gelderse 
perspektief op maatscha):,pelijk terrein" wordt geconcludeerd is in 
de medisch-sociale dienstverlening een schaalvergroting noodza
kelijk, zodat uiteindelijk van de nu aanwezige ziekenhuizen (35) 
er 15 tot 20 moeten afvloeien tot een anntal van 15 tot 20 is 
bereikt. 
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Of dit betekent dat bijv. de ziekenhuizen in Tiel gesaneerd 
moeten vlorden is moeilijk te zec;gen, 'del zullen we met deze 
tendens rekening moeten houden o0k wat betreft de andere medisch
sociale voorzieninger.. 
Wanneer we een beoordelins willen maken of door het wegnemen van 
de ponten mensen ernstig benadeeld zouden w0rden in het gebruik 
maken van benaa.lde voorzieningen moeten we goed bedenken, dat 
het land van !laas en Naal een erg laaq voorzieningenniveau hee£t 
in vergelijking met andere delen van Gelderland zoals uiteraard 
de steden Arnhem en ~ijmegen, maar ook in vergelijkins met streken 
als bijv. de Achterhoek. 
Verder moet goed gerealiseerd worden dat het vooral gaat om het 
gebruik van t yp isch streekgebonden voorzieningen, die het voor
zieningenniveau van een dor~ te boven gaan en waar er dus maar 
een of enkele va n in een streek aanwezig zijn zoals een zieken
huis, middelbare school enz. 
Hierop zijn natuurlijk uitzonderingen, zoals we bijv. hebben 
kunnen constateren bij de weekenddiensten van artsen (aan een 
dorp gebonden) waardoor de mensen in het weekend van een dokter 
aan de overkant van de Maas gebruik moeten maken, en die dus 
hinder zouden ondervinden bij het wegnemen van de ponten. 
Ze zouden dan een grotere afstand moe ten aflegsen om bij een 
dokter te komen. 
Een ander belangrijk ~unt wat betreft de voorzieningen, maar wat 
nog niet vermeld is, is de markt. ['Ie hebben speciaa] een markt
dag is Oss n.l. dinsdag uitgekozen om de e nquete te houden om te 
kijken of er dan relatief vee l mensen naar de markt gingen. 
Er bleek inderdaad uit dat een aantal huisvrouwen s~eciaal zelfs 
een busje hadden gehuurd om naar de markt te gaan. 
Voor de specifieke aantallen en % zie enquete. 

4. Conclusies 

We kijken nu dus vooral naC'.r de onderwij s- en de medisch-s()ciale 
voorzieningen. 
1. Vanuit de deelstudie over voorzieningen blijkt dat er in de 

streek Graven en ?avenstein e~n voldoende bevolkingsbasis 
aanwezig is voor een Havo/Atheneum. De kinderen die over de 
Maas vanuit bijv. Wychen naar deze school zouden willen 
ondervinden geen hinder van het wegnemen van het pont daar 
deze over de brug bij ~avenstein kunnen (verondersteld dat de 
school in ~avenstein zou komen) . 
Kinderen uit Batenburg, Berqharen en andere darDen die naar 
school willen aaan, zullen eerder in Druten op school gaan, 
waar ook een Havo/Atheneum is. Kinderen uit Maasbom~el en 
Appeltern, die dus direct over de Maas wonen, en daardoor 
via het pont dichter bij Oss dan bij Druten of Tiel wonen 
worden uiteraard weI benadeeld. Kinderen uit Alphen en omqevinc 
zullen weer eerder naar Tiel oaan. 

2. In het land van Maas en Waal zijn de kinderen wat betreft het 
HAVO-onderwijs aan0ewezen op Druten, Ravenstein, Oss, Tiel, 
Hychen en Beneden Leeuwen. V~~r de kino.eren ui t Barenbura, 
Appeltern en ~1aasborr1Jr.el is het zeer waarschijnlijk c;ezien de 
afstand dat ze in Ravenstein of Oss op school gaan. De afstand 
die groter wordt, als er een bruq Komt, zou hun kunnen doen 
besluiten naar Druten of Tiel te qaan. 
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Ook hier moet opaemerkt worden dat niet aIleen de qrotere 
afstand een probleem vorrt voor die kinderen. Ook de om
schake ling OP een andere school, de langere reistijd, 
verder van huis en noa vele andere nroblemen ontstaan bij 
het uit de vaart nemen van de ponten. 
Wat het laaer technisch onderwijs en middelbaar technisch 
onderwijs betreft is de situatie al niet anders . Ook hier 
zijn de kinderen aan~ewezen or Druten, Tiel en Oss. 
Daarbij moet worden onqenlerkt d~t de L.T.S. in Druten wat 
minder studeer~ogelijk!l eden heeft dan die van Tiel en Oss. 

3. Wat betreft de reoionale gezondheidsvoorzieningen (ziekenhuis) 
is het zo dat vooral het oosten van het land van Maas en Waal 
aangewezen is op Nij~egen, waar 3 ziekenhuizen zijn, waar
onder het Ac a demisch Ziekenhuis . Hier zijn verder noq 2 
ziekenhuizen, zodat de ~ensen wel vrij zeker (vooral in het 
oosten) hier qebruik van zullen maken . 
Naar het ziekenhuis in Oss zullen vooral die mensen qaan die 
hier vrij gemakkelijk en snel kunnen komen (o.a. via de ponten) 
Meer gccompliceerd e ziekten zullen dan toch in Nijme0en be
handeld moeten worden, om~at Oss niet zo'n era groot zieken
huis heeft. Naar het ziekenhuis in Tiel aa2n die nensen die 
hier dichtbij wonen (dichter dan bij 055) f dit is sinds de 
brug bij Tiel sterk verminderd . t1ensen uit Dreumel, Wamel 
en Alphen kun n en verh~len over het voetveer dat precies 20 min. 
na het verstrijken van het bezoekuur van het Tielse ziekenhuis 
voor de laatste keer v ertrekt en a]s je die hebt ~e~ist (wat 
gebeurt als je wat te lang blijft hangen) kost het uren om 
thuis te komen . 

.' 
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Hoofdstuk 4 Verkeersonrlerzoek 

A. Inleidinq 

In dit hoofdstuk voloen tenslotte de resultaten van de door ons 
gehouden enquete; deze vond plaats op dinsdao 23 en woensdaa 
211 september 1975, of.> de ponten bij Meaen, Oijen, Maasbommel en 
Batenbura. 
We hebben voor dinsdaa en woensdaa gekozen, aanaez ien beide daaen 
werkdagen zijn; bovendien is de dinsdag marktdag in Oss. 
00 de keuze van deze werkrlaaen zullen wij in D. nog eens terua
komen. Ook hebben we gedurende beide dagen niet doorloo end ae
~nqueteerd; hieronder volat een lijstje van de tijden waarop wij 
de pontgebruikers ondervraagd hebben: 

--------
cl j_ n CdZlC; 1. 9.00 - 10.30 U . 

28 11.30 -- 13.00 u . 
"7. l Lr.30 - 15.30 u. ;;. 

4. 17,20 - 13.30 u. 
5· 1';.30 - 21.00 u . 

\·,'oensnCJ·8 L 6.00 8.30 u. 
2. 9.GO . - 10.30 u • 
3. 11.30 - 12<30 n. 

Deze tijden zlJn door ons op deze wllze aekozen , dat WlJ een 
ruim beeld zouden krijgen van de verschi llende .ri tmotieven. 
Tot zover enige informatie over de enouete; alvorens nu de 
verschillende resultaten Oan de enquete te besf.>reken, willen WlJ 
eerst ingaan or de vraaa waarom wij deze enquete gehouden hebben: 
in eerste instantie was het o.a. voor ons bel.anarijk er achter 
te komen, hoe de houd ina van de pontgebruikers ten opzichte 

, van hun ponten was. Let wel, het gaat hier niet ore een eenvoudige 
verkeerstellina, om een kwa~titatjef onderzoek naar het Dont 
gebruik, maar bm een kwalitatief on~erzoek: zo is bijvoo~beeld 
de faktor ritmotief door ons ingevoerd om een beeld te krijaen 
van o.a. het woon-werk-verkeer, en het bel~ngrijke familieverkeer 
als onderdeel van het sociale verkeer . Onze vooronderstellinq 
was namelijk dat juist dit ritmotief een belangrijke wijziaina 
zou ondergaan bij het uit de,vaart nemen van de pont, door bijv. 
het groter worden van de reisafstanden. 
Daarnaast diende de enauete als achterqrond voor de deelstudies 
zoals zij in dit rapport zijn oogenome~. . 
Tenslotte hoopten wij aanwijziginaen te vinden omtrent de grootte 
van de ach terban van de Itlerkqroep "Houd t uw veer in eer". 

B. Lijst van afkortinaen, bearionen 

a. ENK 
b. TOT 
c. ABS 
d. peT 

aantal geenqueteerde eenheden 
totaal aantal van de betreffende eenheden 
absolute aantal in de betreffende kateqorie 
percentage van het totaal 
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e. Ter specifikatie van het bearin ver~eer ziln de volaende 
kateaorieen incevoerd: 
- auto 
- bus 
- vrachtw2I.gen 

fiets of bromfiets 
- ' voetaanaer 
- landbouwvoertuigen 

f. Ter operation2l.1iserina van het bearie afstand zijn door ons 
vijf verschillencte niveau's aanoebracht, die met behuln van 
de beqrenzin genkaart 09 de voloende bladzij~e, en de hier
ondersta2l.nde def inities verduidelijkt worden: 

g. 

becrrip ve rk ee ~: 

1- loka a l verkee r 

2- intrareoiona2l.1 

3- interreoionaal 

4- nationaal verkeer: 

5- internationaal 

.Q.J2merking: 

verkeer dat zowel vertrekpunt als 
bes teIT'l'lina hee ft in he t door ons a ls 
lokaal afgebakende aebied. 
verkeer dat zowel vertrekount aJ.s 
bestemI:1 ino heeft in het door ons als 
reCTionaal orschreven cebied. 
verkeer dat zijn vertrerount 6f zijn 
beste~~ina heeft in het door ons als 
reaionaal af0ebakende aebied en waarvan 
resp. besterrI'lina 6f vertrekpunt buite!1 
dit c,ebied lict. 
verkee r dat noch vertrekpunt noch be
stem~ino heeft in het door ons als 
reoio!1aal omschreven aebied, maar 
slechts als doorc2l.and verkeer van de 
reaio aebruik rraart. 
Eis is weI d2l.t het verkeer binnen de 
lands0renzen blijft. 
verkeer dat noch veitrekDunt noch be
steITUT'ina heeft in het door ons als 
reaionaal omschreven cebied, ~aar slech: 
~l~ d06raaan~ verkeervan de reoio 
aebruik maakt; d2l.arbij 0eldt dat dit 
v~r~eer ook de landsgrenzen maa passere: 

Onnodi g te vermelden dat WlJ het verkeer op·het laagst 
mogelijke niveau ingedee~d hebben. 

OY 
MEG 
HSB 
BTB 
POS 

NEG 
ONV 

: Oijen 
Megen 
Maasbommel 
Batenburg 
positieve houding t.O.V. het in stand houden van de 
betreffende veerdiensten 
negatieve houding 
onverschillige houding, ook: oeen menina 
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C. Resultaten 

C .La. Tabel 4a 

auto 

bu .c; 2 3 5 2 3 9 

vrach h!. 3 7 8 10 23 31;- 70 
// 116 73 

122 

16 

167 
( b j' 0 cT, ) f i oc S .56 37 .52 7') 

/L. 87 IS -7.1 

~; j 
22C 

6 13 3 9 1 3 6 

18nc'.hou;IV. 3 3 .5 
--"-------

213 J_~06 310 2[r 3 LcG') ~". '1 -I 70,/ '1 ./----toi:cc;,l I 1~0 
~------ ----~~---------

(: 'j 0 -, ,~~.- :.-: -I )J. ...2.. •. ...; :. / ! _______ .k-_________ J ______ -' ______ • __ ~ 

In deze tabel is het aandecl af te lezen dat de vier ponten 
in het totale verkeer en het ge~nqueteerde verkeer hebben; het 
begrip verkeer valt uiteen in auto, bus, vrachtwaaen, fietsen 
en bromfietsen, voetgangers en landbouwvoertui0en. 
Uit de tabel blijkt bijvoorbeeld dat er 00 het pont Megen 
gedurende de door ons geenqueteerde tijden in totaal 536 auto's 
hebben gestaan, waarvan er door ons 248 ondervraagd zijn, al
thans de bestuurders van deze auto's. 
Doel van de tabel was het aanaeven van ~e relevantie van de 
steekproef; uit de beide 1'aatste koloI'1..rnen blijkt dat 910 van de 
in totaal 1695 gepasseerde eenheden, d.w.z. auto's, bussen, 
vrachtwagens etc. ondervraagd zijn. Fen eenvoudige rekensom 
leert ons dat circa 54% van de gepasseer~e eenheden geenqueteerd 
is, hetgeen de steekproef relevant maakt. 

C.l.b. Een andere faktor die de relevantie van onze enquete 
nog zou kunnen versterken is de overeenkomst van de verdelina 
in de kategorieen auto's, bussen etc. zowel in de steekproef 
als in het totaal gepasseerde aantal. 
Om dit te verduidelijken is tabel 4.b opgenomen; hier blijken 
namelijk de verdeling in de steekproef en het totaal aantal 
gepasseerden naaenoeq aelijk. 
Om een voorbeeld te noemen, het percentaae fietsers en brom
fietsers dat wij in de steekoroef hadden bedroeg 13%; het 
percentaqe (brom)fietsen in het totaal gepasseerde verkeer, 
gedurende de door ons geenaueteerde tijden, bedraagt ook 13% 
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Tabel 4.b 

E7·r}~ TCri' 
--

abs TJet ,,1--. ,,", pet - (...l.. .... >...,) 

------ " r-

auto G93 76 121.,.6 ?4 
3 0 Q 1 

'" 
bus 

vrae hh,. 73 8 16'7 10 

(br o 8)fists l22 13 226 13 

VO(;t ganGcr 16 3 L~2 2 

.nOH',;V. 3 0 5 0 

0. 1 I 910 100 I 1695 100 
~. 

tot o 

C. 1. a 

Tabel 4.c 

'i,' O'l' ;.). L 

a:,s pet . 
. --- .-

nb ux'C 213 13 

·b orJ:!ie l .:510 18 

Oijo ·n 1~65 28 
n 707 41 

.:;.1 l 1695 100 

Uit tabel I.c volgt tens lotte het aandeel dat elk pont heeft in 
het totale verkeer dat van de vier ponten gebruik maakt. Hieruit 
blijkt dat Oijen en Meqen met respektievelijk 28 en 41% het grootste 
aandeel in het verkeer te verwerken krijgen; Batenburg en Maasbo~~el 
blijven met resp. 13 en 18% ver achter. Het feit dat Oijen en Megen 
op meer doorgaande routes liggen blijkt duidelijk. 

C.2.a 
Uit tabel Sa blijkt het aandeel van de vijf verschillende soorten 
verkeer (lokaal, intraregionaal, etc. zie ook B.f) per pont. . 
Hieruit kunnen wij konkluderen dat bij t>~aasbormnel en Batenburg het 
lokale en intraregionale verkeer overheerst; bij Oijen en Meqen 
zijn dit het intra- en het interregionale verkeer. Oijen en ~1egen 
hebben dus een relatief duidelijke functie voor het doorgaande 
verkeer. 
De grotere verkeersintensiteit op deze beide ponten (zie C.l.c) 
volgt hier logisch uit. 
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Tabel 5.a 

I VEGE:i , _ I, 
_ U ~_:..1 

2. b s p (: t '" b s pet ~ () s p c-t[-a-b-S---~"'-::.-. t---
I----------~-----------r-------~-----------~--------, 

I 0'- T-"·-

10ka 2..1 2b 14 59 40 18 7 13 i:, 

intrareg. 136 66 

irrterrcg. 37 18 

natio:'!22.1 4 2 

1;,7 

33 

5 

31 113 47 156 

25 92 38 102 

3 20 8 36 

intC::l'nO.t. 101 1 

50 

33 
12 

1 
~--------~--------r--------'-----'-------+--------~ 
Ltota:,1 _--<.1 __ 2_C_6_ l eo j15C lCO 

C. 2.b. 
Tabel 5.b 

100 311 1 00 

1</'!' .. S:CO:it::2 L 3.t\']":::: ~;3LJit3 OI,J:S~f l~:S ,J:=:; :i I 
-'----------~------------~--------r---------------·------------~I 

o.b s pet 2.~)S pet ,::'::);3 pet I &,8 3 l)ct tot - 100 ;!-! 
f--------+-------~---------t_--

101(aal 

intcrrcg. 

nation:::.:?.l 

internat. 

totao.l 

Lr2 

205 

/' 
o 

I 2 

I 310 

11 

5 

17 

84 

67 

7 
1 

213 

1;4 

8 

11 

5 
8 

3L~ 18 30 1 6 190 - 100 ~j 

217 

176 

38 

26 39~ L~2 843 

232 54 517 

82 61 133 

9 75 12 

707 1695 

Uit tabel 5.b voIgt het aandeel van de ponten in het soort verkeer; 
de cijfers uit de steekproef zijn hiertoe op het totaal aantal ge
passeerde eenheden tijdens de ~teekproef geprojekteerd. 
Duidelijkheid blijkt dat Maasbommel en Batenburg het grootste aandeel 
in het Ioka le verkeer hebben, nl. 66% t.o.v. 34% in Oijen en Megen; 
het hoge percenta~e Iokaal bij Batenburq is te verklaren uit het feit 
dat op de eerste dag van de enquete, 's dinsdags, in Batenburg 
kermis was. Dit geldt tevens voor tabel 5.a. 
Ook kunnen wij uit de tabel konkluderen dat bijna 90% van het lokale 
verkeer moet omrijden; voor de ~fstand Aiphen-Oijen zou dit bijvoor
beeld een omweg van 16,5 km betekenen, dit alles natuurlijk gesteld 
dat de pon~en uit de vaart genomen zouden worden. 
Bovenstaande redenatie geldt ook voor het intrareqionale verkeer; 
aangezien het aandeel van Oijen, Haasbommel en Batenburg in het 
intraregionale verkeer 58% is, zal ongeveer 70 - 75% van het streek
verkeer (het lokale en intraregionale verkeerl direkt getroffen 
worden door het uit de vaart nemen van de ponten. 

C.3. Tabel 6 geeft aan om welke reden de ge~nqueteerde onderweg is, 
zijn ritmotief. 
Vergelijken wij de verdelingen per pont, valt op dat hier nauweIijks 
signifikante verschillen te ontdekken zijn. AIleen de kermis in 
Batenburg werkt door op het percentage rekreanten op dit pont. 
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Wanneer wij de verschillende ritmotieven rangschikken naar mate van 
hardheid~ zien wij dat' het meest harde ritmotief, het woon-werk
motief het sterkste vertegenwoordiqd is; dan volgen het minder 
"harde" school- en winkelmotief, en tenslotte het relatief minst 
"harde" motief, het sociale kontakt. 
Belangrijk in dit verband is op te merken dat twee wezenlijke 
faktoren, die bijdragen tot de vorming van het ritmotief, de Kosten 
en de afstand van de rit zijn. Hieruit valt af te leiden dat bij het 
opheffen van de f i jnrl~az i ~fe oeververbindingen in ruil voor een tolbrug 
bij Megen een aanzienlijke \vijziqing van de door ons gekonstateerde 
ritmotieven zal gaan optreden. Om een voorbeeld te noemen; cteafstand 
Maasbommel-Oss word t bij het uit de vaart ne~en van de ponten, en 
speciaal het pont Maasbc8mel, meer dan verdubbeld; van 7,5 naar 
15,5 km. Hieruit alleen al volgt een verhoging van de Kosten. 
De prijs van de nieuwe oeve rverbind ing, een tolbrug zal in verge
lijking met de prijs van de veerdienst ook aanzienlijk hoger zijn. 
Dit betekent niet alleen een aans l ag op de beurs van de gebruikers 
van de ponten, maar ook een herbe7inning op het ritmotief. 
Het meest direkt zal waarsch ijnlijk het rinder noodzakelijke verkeer 
hierdoor getroffen worden; dit minder noodzakelijk verkeer is dan in 
eerste instantie het sociale kontakt, in het bijzonder het familie
bezoek. Het sociale verkeer dat met de ponten gegroeid in stand 
gehouden wordt door het in de vaart houden van diezelfde ponten. 
Maar niet aIleen het sociale verkeer zal geremd worden door het 
opheffen van de veerdiensten, ook het noodzakelijke verkeer, het 
woon-werk en het schoolverkeer zal allerminst gestimuleerd worden. 

~ Uit onderzoekingen is gebleken dat bij het langer of moeilijker 
worden van een bepaalde route sommige soorten ritten eerder dan 
andere minder frequent gaan plaatsvinden. Zo bleek bijv. dat 
familieverkeer sneller afneemt dan werkverkeer. Je kan dit uit
drukken in "graden van har-dheid". 

Tabel 6 • 
Bi>.'?EfrJl"EG OIJi:~N l · i:\:~~ S:3 C:·J·::::L t:~~3 ij [.! 

, , , .. 

aDS pet I aos pet abs 'Oct fibs pct , -
\Jerk 39 26 61 25 61 30 101 32 
winkel,openb.inst. 10 7 20 8 17 8 20 7 
huis 18 12 27 11 55 27 33 10 

school 8 6 20 8 5 2 9 3 
sociaal kOIltakt 1<) 12 41 17 28 14 31 10 
icmand vcrvoeren 3 2 2 1 3 1 7 2 

haltc orenh.verv. 1 1 - - - - 2 1 
zak(:ube:zoek 13 9 31 13 13 6 54 17 
transport 4 3 33 14 12 6 45 15 
r e~(rCEl ti e 35 23 8 3 12 6 9 3 

!totD.<;.l 
- -

150 100 243 100 206 100 311 100 
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C.4 
'l'abe 1 "1: Aantal overtoch ten per maand per gebruiker 

f.1indcr do)} 1 

1 - 10 

11 - 2,:) 

21 - 30 

31 - 40 

41 - 50 

lt7 

11 
/" 

o 

10 

62 

7 11 

30 

6 

88 

77 

21 

13 

1 

s'o 

32 121 

9 30 

:;; 15 
o 4 

3 
-----------+--------- ---------- "-::-.1:;----1 ,~." 1 -~J,l 
tooc o ,~ l _______ --' _ __'J.~~~ ___ l_C_O __ I __ ?_· c_;~_- __ l_;:-~O . c.~;J .. ~ ..J_-~_ 

22 

5 
15 

3 

43 

1 1 

36 99 
o 1 1 

39 
10 

5 
1 

32 

o 
leo 

Deze tabel is opgenomen am aan te geven hoeveel ~ensen dagelijks 
en hoeveel mensen een paar maal cer week van de pont gebruik maakt; 
d.w.z. in de tabel staan de antwoorden op de vraag hoeveel maal 
per maand de geenqueteerde van de pont gebruik maakt. 
De dagelijkse gebruikers va l len dus onder de groep die 41 en meer maa: 
per maand van do pont gebruik maakt; zij vormen behalve bij Megen , 
de grootste groep. 
De mensen die 2 tot 4 maal per week van de pont gebruik maken vallen 
onder de groepen 11 tot 20, 21 tot 30 en 31 tot 40 maal per maand. 
In het algemeen kunnen wij stellen dat bijv. in Megen 48% van de 
pont gebruikers regelmatig (2 of meer maal per week) tot zeer re?el
matig (dagelijks) van het pont Megen gebruik maakt; bij Batenburg 
is dit 60%, bij t1aasborrunel 67% en in Oijen 52%. 
Hieruit volgen oak direkt de aantallen (percentages)van de mensen 
die bij het uit de vaart nemen van de ponten regelmatig tot zeer 
regelmatig gekonfronteerd worden met de daardoor optredende ongemak
ken: hogere kosten, langere afstand. 

c.s 
Tabel 8: houding geenqueteerden 

O:;\i:-=~SCH • 

BaJ~ 8!l burg 13 c l 
i:J = 100 C' 

/:> 

32 ('I = 100 % I:) 37 c' 31 (I 
10 P 

Oijen 67 rl 21 c l 
/:1 i v 12 c l = 100 c l 

fO P 

15 (/ 100 ~, 

/0 = /":Y 70 (': 15 (.1 

/V /J 

13 C' = 100 ('I 
I .) I:) 64 ~/ le> _I 

;.J U ~:) 
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Deze tabel geeft aan haeveel praeent van de andervraaaden per pant 
resp. pasitief, negatief en onversehillig staan ten apziehte van 
het in de vaart hauden van de panten. 
Gemiddeld blijkt angeveer 64% van aIle pantgebruikers positief te 
staan t.o.v. het in stand hauden van de veerdiensten. 
Oak blijkt het behoud van een oeververb ind ing in Megen uit de 
eijfers. Megen blijft met 37% postief ver aehter bij de andere 
panten. De eijfers spreke n o.i. voor zieh, en verde r kommentaar 
lijkt overbodig (zie ook C.9.) 

C.6 
Tabel 9 : 

r----.-----------,-----------.-----------.---.-------,---------.---,--.--------
I (3 ):FI~~S OY :.U'l'CJ DU.S VOE'TC. 

+- _ .. ------
LLbc pet eo;s P(;·~ E!. L.3 l ) C t 

POS 118 65 2 67 14 61 29 91 1 100 

Nffi Lj5 24 

I 01- r ":r 21 11 1 " ~ I \; --r-- ~ fj1O'i' l:'!' ;) ...... _ u·', 

6 26 

33 3 17 --/ 

l~~O 1 "") 7 100 '-/ 

3 9 

_~ __ 3_2 ____ ._1_0_0~ ____ 1 _____ 1 __ 0~_-___ ~ -'_ 

)':SDI I.1no I Bu,sl,n~; .. c:_i.rI'.l. 

~ G. t S DC Q ;:,-b-.S---~:-c-t-J ._':::.~' s pet 

PC,)SJ1\;Si 69 ' 
i lffi 25 16 

OUV 2l~ 15 

~-;::-53 100--+1--

. I -. "' '')-~--~--
.L}-.J. .; J .) . : f 

---- I 
~·. b[:;; -OC t I 2.b8 

30 8~T 2 

3 
1+ 11 1 

37 l CO I 3 l ~.O 

~ct <7..i1S p8 t 
---------;-----------

67 4 50 

2 25 
2 25 

' 8 100 

33 

~ __ +-__________ - l_=_··c_:s ______ ~I-i.;-P--.r-'~~-;-~-~-. .• -----~~-,)_r_I_:_~~_'[_· ___ il-·-1-0-:~,~~-v-.----~-L-j~-r-·:J-:-:,_.\_:, __ _ 
~r.-.:; 

.:. U'l' () !.)J.:u 

(J.bs 

POS 01 
r!~)~J. 7 
0'" , .;. , \, 15 

TO'}' l'Y' •. ,,' :J 

--'~ 
1: E:':; .r.. iJ T'O 

2. :J5 

POS 90 

!~EG 79 
():~v 79 
TOT 21;.(; 

79 

7 

100 

~et 

36 

32 

~2 

100 

I 

I 

- I 

SUS 

81)3 net. I 
- -
- -
- -
- - I 

pet· abs }Jet &OS 

3 100 

3 100 

'lPJC!iT",/ • 

CGS DC t . 

12 31 

13 33 

14 36 

39 leo 1 

3? 
1 

99 
1 

100 

(B) '~J T.'r;"~ r. . .....; ... '-' 

B.l:Js pet 

10 '/2 

2 1L:-

3 14 

15 '1 (':r ~ 
. 1.. , .. .: >J 

1, 
1" 67 

2 33 

6 leo 

"O~G~""" " 'J ~ .... '3. ... .. t' •. ; • ..1_ ••• -- -------
3bs pet ~bs pc~ 

3 51 1 3:-

1 17 - -
2 -:;:~ 

..-Ie. 2 c:." 

I 
,-

100 I 3 lC::: D 
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In tabel 9 hebben WlJ bekeken in hoeverre het gebruikte vervoers
middel bijdraagt tot de houding ten opzichte van de ponten. 
Wanneer wij ons in eerste instantie beperken tot de afzonderlijke 
ponten, konstateren vlij dat de kategorie fietsers het grootste 
percentage positief bevat, vervolqens de voetgangers, dan de auto's 
en tens lotte de vrach t itla gens (landbouvlvoertuigen en bussen vormen 
absoluut te Kleine groepen om hier zinvolle uitspraken over te 
doen; ze zijn zeer seizoengebonden. 
Bekijken we de houding per vervoersmiddel nu eens in een vergelijking 
tussen het pont Megen en de drie ponten 11aasboIl'11'.el, Oijen en Baten
burg, bIijkt de dreiging van het uit de vaart neITen van de ponten 
in ruil voor een brug bij ~egen overduidelijk. In de kategorie auto's 
vormt de positieve houding bij de pont e n Maasbo~rel, Batenburg en 
Oijen verreweg de meerderheid, terwijl bij Megen de houdingen posi
tief, negatief en onverschillig ongeveer gelijkeIijk verdeeid zijn. 
Ook in de groep vrachtwagens tekent zich dit beeld af. 
Blijkbaar hebben de ponten Batenburg, Oijen en MaasboITrnel weI dege
lijk een heel duidelijke functie, zelfs voor het gemotoriseerde 
verkeer. 
In de groep fietsers-bromfietsers Iiggen de meningen weI heel duide
lijk: de (brom) fietsgebrui)~ers op de ponten t·'laasbommel .Oijen en 
Batenburg spreken zich bi j na onverdeeid duidelijk uit v66r het in 
de vaart houden van de ponten. Maar ook in Megen, en dat is toch weI 
opmerkelijk, bIijkt het grootste aantal fietsers (72%) positief 
ten opzichte van de pont en te staan. 
Wat betekent het uit de vaart ne~en van de ponten nu voor de groep 
(brom)fietsers: voor velen van hen zou de afstand, die nu nog per 
fiets afgelegd wordt (kan worden), zodanig vergroot worden, dat de 
maximale afstand die nog per fiets afgeIegd wordt, overschreden 
wordt; deze mensen worden dan hetzij gedwongen een auto te kopen of 
gebruiken, hetgeen onze regering momenteel allerminst wil stimuleren, 
hetzij de mensen, die ~e fiets gebruiken voor het schoolgaan, het 
familiebezoekje, of naar het werk gaan, worden gedwongen hun leef
patroon te wijzigeni konkreet betekent dit dat zij een nieuwe school 
moeten zoeken (waar zijn die, zie hoofdstuk voorzieningen), of ander 
werk moeten zoeken (waar, zie hoofdstuk werkgelegenheid) . 
Gezien dit aIIes zou men het bouwen ' van een tolbrug en dus het uit 
de vaart nemen van de ponten nauweIijks stimulerend voor de streek 
kunnen noemen. 
Maar zeker het fietsverkeer, vaak het sociale verkeer (familie- en 
kennissenbezoek) en het winkeiverkeer, zou door het opheffen van de 
veerdiensten een gevoelige klap krijgen. 

C.7 
Tabel 10: houding dagelijkse gebruikers • 

I. " ~ ''''~ ·' ~'i .: .. :";: l..:.., i. ~ 

l) c"c I 2 .. CS pc t 

66 Lr2 43 

T'1~· · "'''';J ' i( ' 1·· · S-:>(·"' ·~TJ o ,·r-:-," .... ,.) .. ~-j.:...._\~ .. )' ! ~ J I':'':. ', .. .!...; ).,, ' ._ . ..!.J .. · .. U.:....:..' ''' ·/ 

r-----i---·--------f------- 1-.. -------;--

o.bs p~t I -:j.C.;5 ~C-S 2.L'G 

1-' r- ----

92 00 POS 57 7'1 :59 
IT'': ..... n 
~., f.A:l 1 2 14 16 11 12 3'7 38 
or:v It 6 6 7 20 22 20 19 

1 .- r c o J Ci C _ \ . \.J -----. '--__ -> ______ J_.OO J (: 0 'i'0' .2 62 } CO 0.0 



- 25 -

In tabel 10 hebben we geprobeerd te achterhalen hoe de houding van 
de dagelijkse gebruikers is ten opzichte van de ponten, aangezien 
dit d.w.z. deze dagelijkse gebruikers, vaak het werk- en het school
verkeer vormt. Ook hier weer blijkt het overgrote deel van de daqe
lijkse gebruikers van de ponten Oijen, Ivlaasborn,Inel en Batenburg , 
v66r het in de vaart houden van de ponten. Hieruit blijkt onze 
stelling zoals bij C.6 reeds geformuleerd nog eens overduidelijk: 
het ui t de vaart nernen van de pon'ten Maasbornme 1, Oij en en Ba tenburg 
zou een rem betekenen voor het woon-werk-verkeer en het school
verkeer. Wij stellen dus: niet het uit de vaart nemen van de ponten 
en het leggen van §§n (tol)brug bij Megen, maar juist het in stand 
houden van de veerdiensten zou op zijn minst het in stand houde n 
van de gegroeide ontwikk eling van de streek betekenen. 
In Megen is de verhouding positief, negatief, onverschillig weer 
enigszins anders als bij de drie andere ponten: weliswaar spreekt 
een Kleine meerderheid zich duidelijk uit v66r het blijven van de 
veerdiensten, het feit dat Megen een oeververbinding houdt tekent 
zich wei af; de afstand Appeltern-Megen echter zal bij de brugver
binding toch nog verdubbelen t.O.V. de bestaande pontverbinding. 
Dit omrijden (hetgeen veel geenqueteerden zich niet of nog niet 
realiseerden) en de hogere Kosten spelen dus hier nog, gezien het 
relatief geringer aantal negatief, een rol. Hiermee wordt de funktie 
en het nut van de brug, op zijn minst, ter discussie gesteld . 

C . 8 
Tabel 11 : houding naar soort verkeer 

;';EG LO':/,,",L l T 1 :;"Cl ; ', ) ~r: . • , ... , \ .... _ ~ _ J '....., • Iii ':!:' ;:;.:~·:-;S . I-J /:· .. ~";I C: ;.:_.-\L I l'l:' ~~. } ~: .;.~ T • 

e.bs pet 3.0G 'oet aDs ne'c abs pet o.bs net 
--

POS 7 54 59 38 1+9 4<::> v 10 28 2 50 

NEG 1 8 61 39 14 14 8 22 

or:v 5 "2':' 
':;',.' 36 23 39 38 18 50 2 50 

r--' 
'i'er 13 100 156 10'0 J02 100 36 100 I· r 100 

KSB LC: :',".L I Y.;}~I ~ /_~ j:G • I?":l\~~~'G" ~r:'~c' ; "'" 1='-; 'J: ~R~: /~ 'I' • 11.':';' 1. 1- ". \ l \ ;· .. L 

a.bs pet &bs pet cLOS nct I ahs net J abs pet 

POS 23 82 103 

m 
19 51 

r.:EG 2 7 18 13 10 27 

Qirv 3 11 15 11 8 22 l~ 100 1 100 

'.rUE 2') -o 100 1136 100 37 100 4 lCO 1 100 

13 'l'B LC}~;~;'.L I I; rrr:: .:\~~ ~~':~ . I~'i .~1 =?l1~'-G .• I'; t .. ~I (;~; /'\). L II" J?~:~ ::' l~ /·.T. 
....... ";-. ,..., pet I ~.os 1iC t 

I 
2_~S 1)'" ..;. c:..os "Oct abs net (.1.<J,-:;' . .t_v ..... 

POS ~r 

95 33 81 
! 

27 71 2 40 :J'.) 

l'JEG 2 4 7 18 1 20 
O;iV 3 5 7 15 1.. J.1 2 40 1 100 

'l'OT 59 100J 47 100 38 1'::0 5 100 1 luO 
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r ~ ~ l r., ;~, '. ' ~ " ,,...., I -'- i i-'-~'L-'" IlC:.:: :: .. \L .1.;: 1.. .£\.I-_-'.. r .. /...:;. _.L~i ...... .:.:; .;.<_._- .. 
r-------- -------- . .,\- - C-i-

~,-S-----p--st-~-~~-~-S----~~~ .. r-~-~~---------~~--n.-~--u-----p-. ~~ 
21 72 57 62 

nbs ·~.e~l 
" v - , 

12 Go 

I;; rJ~;y.! ;; .. 'l;·l 
i----·--

7'7 

'Oct 

]. 6 19 17 26 2 ;.) 
J 5 25 

:; 17 13 1J. 9 10 3 15 

20 l(jO J. :j 10 'J ! lJ.3 }:,C) 92 E:J -- . 
r------------ I----------~-------------+-·-------·---l 

1-___ __ ____ _l. __ . _____ ----------.'-------------'--

In tabel 11 hebben wij de aard van het verkeer afgezet tegen de 
houding t.o.v. de penten. Allereerst kunne n vli j bij het grootscha
liger worden van het verkeer een dalinq van het percentage positief 
waarnemen bij alle penten. Dit is l og isch: naarmate het verkeer 
grote re afstanden moet afleggen (grootschaliger wordt) speeit het 
omrijden via de te bouwen brug bij I"legen een geringere rol. 
Wij hebben in tabel S.a al gezien dat het lokale en intraregionale 
verkeer bij ~laasbo!T'~.el en B2tenburg de grootste groep vormt, en het 
intra- en interregionale verke er bij Oijen en ~1eqen. 
WeI is hier weer een verschil te ko ns tateren tussen de panten Oijen, 
t-laasborrJnel en Batenburg ener z ijds en het pont Megen anderzijds; de 
Kosten van de tolbrug en andere motivaties zoals,milieu-overweginqen , 
het passen van de ponten in de streek, blijken bij Megen een zo
danige invl oed uit te oefenen dat hier het ~erendeel vande onder
vraaaden positief staat ten opzichte van de ponten. De omvang van 
de betroffenen bij het uit de vaart nemen van de ponten blijkt weer 
uit de tabel; de gevolgen· voor het Iokale verkeer (vaak sociaal 
verkeer) en het intraregionale verkeer mogen duideIijk zijn. 

C.9 
Tabel 12: motivaties voor de Dositieve houdinq 

I 
, 

1 :G t. (il -~=iI;j UEG ! .~ /'. /''..t) BC) ~ ·:l,: ~L OIJ-',r~ ~·~ZG:J: 
.. .. -_ . . . ---- pc~ .l CJ.os pet 2. hr net 2 .. :) S pet F-OS , ~ ..;, 

pos oorijdcn 86 56 49 24 63 28 8 3 I 
Kosten 1 1 11 5 1/+ 6 20 6 I 
01:1 + k osten 3 2 10 5 28 12 6 2 

landsc hap etc. 9 6 3 1 12 5 28 () 
~ 

om + Kosten + 1andsch. 9 G 1 1 2 1 2 1 

brug ... pont 1 1 - - 4 2 5 2 

ove:r'iSG 15 10 70 31~ 36 1 ) 47 1 1.:. 
I --- - 31 -I 1: 1:X; 7 5 30 15 51 21 95 .- I 

! 
, 

m:v 10 
1 "' 31 15 23 12 leO :; < I -/ -'" 

I 
, 

TeT 150 100 206 100 243 100 311 le e i 
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In tabel 12 hebben wij de motivaties opgenomen, die de ~eest voor
komende vlaren onder de ~ensen die positief stonden ten opzichte 
van het in de vaart houden van de ponten. Allereerst een korte 
toelichti ng op de tabel; de eerste drie ~otivaties (o mr ijden, 
kosten, beide) lijken ons dui de lijk, onder landschap etc. vallen 
die motivaties die als volgt l u iden: het pont hoort bij het land
schap, of de ponten zijn gezellig, het zijn plaatsen van sociaal 
kontakt. Onder de motivatie brug + pont vallen die mensen, die 
stell en dat een brug misschien weI een aantal voordelen biedt, maar 
ook vinden dat de ponten weI degelijk in de vaart moeten hlijven. 
Onder de groep overige va llen d ie mensen die uitsluitend zeiden dat 
de ponten moesten blijven, zonder echter een duidelijke motivatie; 
hierbij moet men echter wel opme rken, dat ons niet zelden de tijd 
ontbra k om verder te vragen naar die motivatie, waardoo r de moti
vaties in feite waarschijnlijk nog duidelijker liggen. 
Kijken wij allereerst naar de percentages van de mensen dj.e voor hun 
positieve houding t.o.v. de ponten een motivatie konden aanqeven, 
d.w.z. gemotiveerd positief stonden, blijkt dit percentage bij 
Batenburg 72% te zijn, bij fv1aa.sboffil11e l 36%, bij Oijen 54 % en bij 
Megen 23%. Wanneer wij dit allereerst terugkop?e len naar het rit
motief, zal duidelijk zijn dat een herorientatie op het ritmo tief, 
zoals reeds in C.3 gekon stateerd, bij deze mensen naar alle waar
schijnlijkheid zal plaatsvinden. 
Daarnaast geeft deze tctbe l aan dat de werkgroep "houdt uw veer in 
eer" weI degelijk een. achterban heeft; zelfs lilanneer wij uitsluitend 
de groep gemotiveerd positief als zodanig zouden betitelen is dit 
aantal aanzienlijk (wij hebben er zelfs al op gewezen dat deze groen 
in feite aIleen maar groter kan worden) 

D. Samenvatting en enkele konklusies 

De voornaamste konklusie uit onze enquete is dat er bij het opheffen 
van het fijnDazige net van oeververbinding een herorientatie, of 
sterker, een wijziging zal optreden va n de gekonstateerde ritmo
tieven. am welke aantallen het hier gaat bIijkt uit de cijfers in 
de desbetreffende tabellen, terwijl daar ook onze interpretaties 
aanzetten proberen te geven tot verklaring van het bovenstaande. 
Op de eerste plaats zullen het famiIie- en kennissenbezoek en het 
winkelverkeer achteruitgaan; ook het woon-werkverkeer zal naar aIle 
waarschijnIijkheid geremd wo rden, in ieder geval niet gestimuleerd 
worden. Het land van Maas en Wa al zaI, onder andere wat betreft zijn 
werkeloosheid, niet ontsloten worden in de richting ass bij het 
leggen van een brug en het uit de vaart nemen van de ponten; de 
Maas zal dan namelijk een grotere barri~re gaan vorrnen dan voorheen 
voor al het verkeer. 
Het sociale verkeer, met name het familiebezoek, maakt op de door 
ons geenqueteerde werkdagen al een aanzienlijk deel uit van de 
gevonden ritmotieven. 
We hebben al aezien wat het uit de vaart nemen van de ponten voor dit 
verkeer zou betekenen; de zaterdag en de zondag, en de zomer waarop 
met name het bezoek en de rekreatie noa intensieveris zouden boven
staande konklusie alleen nog maar duideIijker onderstrepen. 
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Hoofdstuk V Samenvatting en konklusies 

In dit rapport is aandacht besteed aan de maatschappelijke 
funktie van de pontveren i·laasborn.r.el, Megen, Oi j en en Baetenburg. 
vJe deden dit in opc.racht van het komi tee "Houdt U'll veer in eer". 
De redenen ervoor lagen in de re~le dreiging van het uit de vaart 
nemen van deze 4 ponten als de brug bij ~egen een feit zou zijn. 
Het onderzoek heeft zich dus niet uitgestrekt op It terrein van 
de voors en tegens van de brug zelf. Er is echter niet veel 1n
zicht nodig om te zien dat de ligging van de brug in It Gelderse 
en Noord-Brabantse verkeersnet een weinig gelukkige is. 
Daarbij kornt nog dat de prognoses~ die ten grondslag liggen aan 
de planning van de brug door de methoden die daarbij zijn gebruikt 
veel te hoog uitvallen. 
Als laatste opmerking over de brug zelf is het belangrijk to 
memoreren dat bij een dergelijk belangrijke ingreep in It milieu 
op zijn minst onderzocht moet worden wat daarvan de konse kwenties 
voor flora & fauna van het uiterwaardengebied zijn. Bijlage 1 gaat 
daar nog wat dieper op in. 

In het tweede hoofdstuk onderzochten we aspekten van de wer kge
legenheid in It LClnd van £v:aas en \/20.1 en in de Maaskan t. Op grond 
van gegevens van de Gewestelijke Arbeidsburols in Oss, Tiel en 
Ni jmegen werd gekonsta teerd dat de werkgelegenheidssituatie in d e 
beide gebieden weinig rooskleurig is. M.b.t. de verbindingen over 
de Maas werd gezegd dat deze een zo vrij mogelijke toegang tot de 
arbeidsmarkt van het gC'llest Oss zouden moeten bieden omda t hier 
een aantal bedrijfstakken met nog enige groeimogelijkheden aanwezi ~ 
zijn. V~~r de werkge l egenheidstruktuur van It Land van Maas en Waa: 
is dit natuurlijk maar een lapmiddeltje. 
Een zo groot mogelijke bereikbaarheid van Oss e.o. wordt verkregen 
door een fijnmazig net van oeververbindingen. 
Met betrekking tot de landbouw lijkt de konklusie gerechtvaardigd 
dat in de komende jaren vleinig uitstoting van arbeidskrachten zal 
plaatsvinden. Dit ondanks de tamelijk slechte sociClal-ekonomiese 
positie van de boeren. 
Dit in overweging genomen is het van belang dat zoveel mogelijk 
gedaan wordt om de positie Van de boeren te verbeteren. M.b.t. de 
verkeersstruktuur betekent dit zo kort en goedkoop mogelijkc ver
bindingen. 
In het derde hoofdstuk werden inventarisaties van de voorzieningen
strukturen in de beide gebieden ge~aakt. Speciale aandacht werd 
daarbij besteed aan de voorzieningen die kornplementair zijn d.w.z. 
waarbij de bewoners van It ene gebied aangewezen zijn op het andere 
Gekonkludeerd werd dat It mogelijk uit de vaart nemen van de 
ponten grote gevolgen heeft voor de woon-school-afstand. V~~r een 
aantal scholieren zou de afstand die zij moeten afleggen om op 
school te komen zodanig worden vergroot dat ze haast gedwongen 
worden naar andere scholen te gaan. Scholen die vroeger te ver 
weg lagen~ 
M.b.t. de regionale gezondheidsvoorziening moet gepleit worden 
voor een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis in Oss. 
In het vierde hoofdstuk werd uitgebreid verslag gedaan van de ver
keersenquete die op 23 en 24 septeIT~er 1975 is gehouden op de 
vier ponten. 

x zoals bekend zijn er prognoses van de Stichting Brug Megen en 
van een interprovinciale werkgroep "Bruggen" 
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Daaruit bleek dat de ponten voornamelijk (en Batenburg en Maas
borr.mel met haas t ui ts lui tend) een regj_onale funk tie hebben. 
Uit het onderzoek naar het ritmotief lijkt ~e konk1usie juist 
dat bij de opheffing van het fijnmazige net van oeververbindingen 
een wijziging van 't aanta1 ritten en de verhouding tussen de 
verschi11ende ritmotieven zal plaatsvinden. 
Met name de soeiale kontakten tussen de be ide gebieden zu1len ver
minderen. Opgemerkt moet hierbij worden dat dit aspekt in de 
enquete te weinig naar voren is kunnen komen door de tijdstippen 
van onderzoek . Waren op de avonden en e.v. een weekeinde oak 
enquetes afgenomen ~an was het (nu a1 hoge) percentage ritmotieven 
in " de soeia1e sfeer" nag veel hager uitgeva1len. 

Uit het totaa1 van het onderzoek mag de noodzakelijkheid van een 
fijnmazige struktuur van oeververbindingen worden afgelezen en 
deze ~lordt gerea1is8erd door de 4 ponten. Daarmee is eehter niet 
gezegd dat de huidige situatie zonder veranderingen in stand moet 
worden gehouden. Er is heel wat aan de ponten te verbeteren . 
Zo zouden de ponten bij Megen en ev. Oijen 24 uurs verbindingen 
kunnen vormen . Daarnaast moeten een aantal teehnisehe verbeteringen 
worden aangebraeht. Ove rleg in de daarvoor bestaande organen zou 
hier oplossingen voor kunnen geven. 

Plano1ogies Advies Buro 

Januari 1976 - Eindhoven. 
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Bijlage 1 

Samenvatting Milieukarterinq en -waardcring van de u iter~aarden 
van IJ:.,sel, Pijn, ~;aal er'. :'~2 .. ::CS. 

In 1974 is deze kartering en waardering geschied door het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer en de Stichting bodenkartering. 
(resp. RIN en STIBOKA). Er is in de konfrantatie tussen de ekono-
misch-technische belangen en de ekologisch-natuurwetenschappelijke 
belangen behoefte aan he t wetenschappel ijk ve rantwoord onder
bouwen va n de ekologische en landschappelijke waarden. 
Doelstelling van het onderr'.e~en van een milieukartering en 
-waardering van de uiterwaarden was het verschaffen van een in
strument voor het natuurbesc~erminssbeleid. Het onderzoek heeft 
via facet-inventarisaties en - waarderingen door samenvoegir'.g in 
een totale milieuwaarde geresulteerd. Daarbij realiseerden de 
onderzoekers zich dat uiteenrafelen van het milieu in facetten 
een kunstgreep was , (de waarde van een facet wordt bepaald door 
de samenhang met andere facetten), Daar deze kunstgreep maakte 
het mogelijk een zekere rangorde in gebiedswaarden te bepalen. 
De facetten die werden belicht, zijn: landschap, geororfologie, 
botanie en ornithologie. De waarderingen zijn op schaal 1 ~ 
50.000 op kaarten weergegeven. 
Besloten werd om in de eindwaardering vier waardeklassen te 
onderscheiden: 

IV Waarde zeer groot 
Gebied8n ',,,aar in het noodzakeli j k is da t geen andere 
aktiviteiten plaatsvinden dan die voor het natuur en 
landschapsbeheer of die welke met dit beheer niet in 
konf 1ik t korr.en. 

III Waarde groot. 
Gebieden waarin veranderingen of aktiviteiten die on
gunstig zijn voor het natuur of landschapsbeheer, als 
zij er moeten plaatsvinde~, aIleen mogelijk zijn indien 
aan stringente voorw~arden wordt voldaan. 

II Waarde tameliik groat 
Gebieden waari n aan veranderingen zekere beperkende 
voorwaarden zullen moeten worden gesteld. 

I Waarde matia tot Gering 
Gebieden waa rin vanu i t de visie op de ui tenlaarden, 
weinig bezwaar tegen aktiviteiten en veranderingen bestaat. 
De betekenis van het onderzoek is gelegen in het bieden 
van de mogelijkheid bij beslissingen over aktiviteiten 
in uiterwaarden de verschillende gebieden tegen elkaar af 
te wegen. Nog geen onderzoek is verricht naar het voor
spellen van invloeden (draagkrachtbepalingen) op de 
natuur- en landschapswaarden. 

Facetwaarderingen 
Bij de geomorrologische waardering is uitgegaan van de geomorio
logische inventarisatie, die in kaart is gebracht. Bepaald werden: 

het deel van het gebied dat gaaf is 
- het aantal gave geomorfologische elementen per uiterwaard en 

aangrenzend gebied 
- de zeldzaanmeid van de elementen. 
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Bij de landschapswaardering is richtsnoer geweest: 
- de mate van differentiatie van begroeiing, reli~f en water, 
- het aantal landschappelijk positieve en negatieve elementen, 
- de zeldzaamheid van de elementen, 
- de ouderdom van enige elementen. 

De botanische waardering is vastgesteld aan de hand van de 
flora en de vegetatie met behulp van de kriteria: 
- soortsdiversiteit, 
- diversiteit aan plantengemeenschappen, 
- kwaliteit van de vegetatie. 

Bij de ornithologische waardering werden broedvogels en niet
broedvogels onderscheiden. Beid e groepen werden gevlaardeerd op: 
- diversiteit en 
- zeldzaamheid. 

Aangezien de vier rivieren wat betreft geomorfologie en land
scha psbeeld duidelijk van elkaar verschillen, werden de waar
deringen voor iedere rivier afzonderlijk bepaald. 
Door deze facetwaarderingen te integreren komen de onderzoekers 
tot de eindwaardering. 
Bekijkt men de totale eindwaardering dan merkt men op dat de 
Maas in vergelijking tot de andere rivieren de meeste gebieden 
met waarde I heeft. 

De geplande brug bij Megen komt voor een gedeelte in de Diedensche 
Uitcrdijk te liggen, het andere gedeelte komt in de Moringer 
waarden. 

geomorf. landsch. bot. ornith. eind-
waard. waard. waard. waard. waarderins 

H16 Diedensche IV III IV III IV 
Uiterdijk 

M17 Horinger I II II II II 
waarden ", 

t-1l8 Megensche I II II II II 
Ham 

M19 Macharensche II I II II II 
waarden 

M20 De Ossenkamp I I I I I 

M2I Oyensche I I I I I 
Middenwaard 

M22 Greffeling I I I I I 

M23 Allemans I I I I I 
waard 

Het mag duidelijk zlJn dat de brug een gebied met een hoge waarde 
doorsnijdt. Nat precies de konsekwenties zullen zijn van de brug 
(met de daaruit volgende veraderingen in de uiterwaard) is niet 
uit dit onderzoek a£ te leiden. Een apart onderzoek moet dat 
aangeven. 
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Bijlage 2: Uit een rapport, in 1973 geschreven, over de bedrijfs
ontwikkeling in de landbouw per gemeente valt voor 
Megen te noteren: In de ger;-,een te negen Idaren in 1971 
82 bedrijven, en in 1973 83 bedrijven (aIleen be
drijven met meer dan 10SBE worden geregistreerd). 

Tabel a: aantal bedrijven + oppervlaktc in 1971: 

rdncler 0311 10 10 - 1 (.- \ 15 .~ 25 l:'.ee l' G.aJ1 25 ha tct~ - J -
da-'1 tal bc -:? rij\'en 32 26 Gl 3 

opp~rvlnkte 233 350 359 103 1(,1 0 
, 

G e ~ ~ :i. cl C' (0 1 el e b edrijfs o ~pDrvlakte : 12 h~. 

Tabel b: aantal bedrijven + oppervlakte in 1973: -
fa inC. or C2.ll 10 10 15 15 25 I r:: CCl' ci<..~n 25ha ,'- .:..., ,. , J - - 1,0 V '·.:·,_ 

8" l aa.rl tal be elI' i j \- e!! 37 ~ 20 22 L~ ) 

opperv1akt8 236 256 397 1'+0 102S 

cer:-.:i_dd81de b cdrijfsoppcrvlakte : 12 ha. I 
Tabel c: grondgeb~~i i: in Megen Er zlJn veel rundvee-houderij

1971 -
akkerbo'.l'.! 132 

srasland 874 

J 19?3 

129 

890 

bedrijven in Megen. In 1971 had
den 15 bedrijven geen melkkoeien, 
in 1973 hadden 14 bedrijven geen 
melkkoeien; alle andere bedrijven 
hadden melkkoeien. In 1973: 

t u in DOU',: 4 

tot.::!?. ). 10 10 

10 

]'0?9 

22 bedrijven 1 - 10 melkkoeien 
20 bedrijven 10 - 20 melkkoeien 
22 bedrijven 20 - 30 melkkoeien 

2 bedrijven 30 - 40 melkkoeien 
,'3 bedrijven 40 melkkoeien 

Van aIle Maaskantgemeenten heeft Megen de laagste veebezetting per 
hektare; met de rest van Brabant loopt ze achter, met het gemiddelde 
in Nederland ongeveer gelijk wat betreft de veebezetting per hektare. 
Er zijn een aantal faktoren te noemen die Megen in een moeilijke 
positie hebben gebracht en houden: 
- 1 - de verkavelingstoestand is erg slecht, boerderijen staan te veel 

gekonsentreerd in het dorp en niet verspreid ever de weilanden. 
De afstand bedrijfsgebouwen - veldkavels is erg groot. De ruil
verkaveling is nog volgens de oude normen uitgevoerd, n.l. in 
de vijftiger jaren. 

- 2 - er zit te weinig beweging in de grond, ook al hebben boeren 
bepaalde stukken grond niet 20 hard nodig ze zullen ze niet 
verkopen. Dit hangt samen met de spekulatie van een hoge grond
prijs i.v.m. de Hegense Ham (rekreatie-objekt), de eventuele 
brug, en met de uberhaupt onduidelijke verwachtingen ten aanzien 
van de toekomst. 

- 3 - De utiliteitsvoorzieningen op de veldkavels zijn bijna niet 
aanwezig om daar moderne installaties op aan te s1uiten. Ook 
bij de boerderijen zelf zijn in Megen slechts twee moderne 
stallen, hetgeen 'de gemiddeld lage veebezetting per hektare 
in Megen verklaart. 
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werkgelegenheid naar sektoren in de rayons Oss, Tiel 
en Nijmegen (Nijmegen omvat een veel groter gebied 
dan het maasgebied) 1974 

land- en tuinbouw nijverheid ! diensten I totaal 
--f--···--- ---- ---- -

2521 19435 I 9734 31700 

3170 9735 8105 21010 

4690 35765 46205 86660 

beroepsbevolking, pendel en geregistreerde arbeids
reserve, 1974. 

beroepsbevolking ink.pendel uitg.pendel gereg is treerGt: : 
arbeidsreser'Jc 

.. 
34400 3755 5190 1265 I 

26850 1140 6345 636 

97445 4515 14100 4398 
----1 

vergelijking van de gem. inkomens in de gemeenten in het 
rivierengebied (1965). 

met pontverbindinsen [let redelijke of I , 
, . of helemaal geen goode vaste verbi"c<;n:- i .. - ~ - .. ~ ::' 

--. 
derariese gemeenten 33 f 6.489 10 f 6~778 
verstedelijkte plattelandsgemeenten 4 f 6.959 2 -"' 7.272 J 

kleine steden 3 f 7.768 4 f 7.716 
-, 

middelgrote en grote steden - - 4 f 8.172 

Land van t·laas en .... 'aa1 : f 6.389 Oss : f 7.768 , 
Haaskant : f 7.146 Den Bosch : f 8.543 
Noord-Brabant : f 7.882 Nijmegen : f 7.810 
Ge1der1and : f 7.894 Arnhem : f 8.559 
'riel : f 8.578 
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Bijlage 5 de geregistreerde arbeidsreserve in 1974 in de rayons 
Oss, Tiel en Nijrnegen, naar beroepsgroep en de groei 
t.o.v. 1973 

Oss Tiel Ni jr:legen 

1974 tOY '73 1974 tOY '73 1974 tOY '73 

landbouw 3 + 2 14(m) - 1 50 + 9 
bom·, 560 + 353 207(m) + 72 1033 + 405 

klcding 17 + 9 9(v) + 9 27 + 8 

l:1etaal 150 + 56 72(m) + 18 L~83 + 225 
textiel - - 1 2 - 2 

handel 60 + 23 28 + 5 209 + 54 

horeka 14 + 1 83 + 11 

verkeer (n. v. ) 26 + 9 23(m) + 7 64 + 14 

kantoor 125 + 23 66 + 11 692 + 160 

losse arb. 39 - 13 599 + 120 

overige ber. 121 + 13 217 + 61 L~92 + 176 

minder gesch. 110 - 11 664 + 71 

totaal 1265 + 490 636 + 276 4398 + 1253 

Bijlage 6 beroepsbevolking en geregistreerde arbeidsreserve in het 
Land van Maas en Waal per gerneente in 1974. 

beroepsbevolking gerig.arb.reserve g.a.r.in ~~ be r • b e .. ~ • 

Heere'tlaarden 300 6 2.0 
Dreure1 640 32 5.0 
\vame1 1750 63 3.6 

' Appe1tern 790 41 5.2 
Druten 2295 78 3.4 
Horssen 250 10 4.0 

Batenburg 120 10 8.2 

Bergharen 515 17 3.3 
Ewijk 1130 53 4.7 

Totaa1 7790 310 4.0 
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