STEENFABRIEK Natland wijkt uit naar locatie in Ochten

Waalwaard ook voor theater afgesloten
Theatergroep Natland moet vanwege recherche- onderzoek naar asbestverontreiniging in de oude steenfabriek in
Dodewaard het programma omgooien. Politie en brandweer werd het recentelijk ook al verboden om op die
locatie te oefenen.
DODEWAARD – De voormalige Dodewaardse steenfabriek Waalwaard is op last van de gemeente NederBetuwe tot verboden terrein verklaard. Daarom moet de theatergroep Natland nu ook de programmering
omgooien.
Natland wilde in het weekend van 18 en 19 mei theateroptredens in deze voormalige fabriekshal langs de Waal
verzorgen. De gemeente heeft de vergunning echter te elfder ure geweigerd. De theatergroep wijkt nu uit naar
een locatie langs de rivier in Ochten.
Onlangs hadden ook de brandweer en een arrestatieteam van de politie plannen om op de Waalwaard te
oefenen. „Maar we staan geen enkele activiteit meer toe zolang de recherche onderzoek doet naar asbest”, zegt
een woordvoerder van de gemeente Neder-Betuwe. Alleen het houtbedrijf Pouwer dat er sinds enkele maanden
is gevestigd om leegstand, vandalisme en diefstal tegen te gaan mag er blijven. „ Die zit daar juist om meer
problemen te voorkomen”, aldus de gemeentezegsman. „In die hal zit ook geen asbest.”
Naar verluidt is uit andere hallen en loodsen nogal wat materiaal verwijderd, vlak voordat de provincie Gelderland
eigenaar werd. Pas recentelijk bleek dat daarbij vermoedelijk nogal wat asbest is vrijgekomen. Op verzoek van de
provincie zoekt de recherche uit wie daarvoor verantwoordelijk is.
Terwijl Neder-Betuwe op deWaalwaard voorlopig geen activiteiten van derden meer wil om het rechercheonderzoek niet te dwarsbomen, gaat de gemeente wel door met de plannen om er over een jaar of drie zand- en
grindproducent De Beijer te kunnen huisvesten. Daarom is nu ook de nieuwe rondweg aan de westzijde van het
dorp op kaarten ingetekend.
Het te volgen tracé kent geen verrassingen en loopt vanaf de Matensestraat in een iets gebogen lijn naar de
Waaldijk. De kruisingen met de Matensestraat en de Kalkestraat wil Neder-Betuwe uitvoeren als rotondes.
Langs de nieuwe rondweg komt op het gedeelte tussen de Matensestraat en Kalkestraat een vrijliggend fietspad.
Het gedeelte tussen Kalkestraat en de Waaldijk krijgt geen fietspad. Volgens de gemeente zijn daar genoeg
alternatieve fietsroutes vlakbij: via de Dalwagen of het Keizersstraatje.
„Bovendien willen we het ruimtebeslag nabij de dijk zo beperkt mogelijk houden”, zegt gemeentelijk projectleider
Paul Hospers. „We moeten daar echt tussen de huizen door en een vrijliggend fietspad kost al gauw weer 6 à 7
meter extra. En uiteraard drukt het ook de kosten, al is dat maar beperkt.”
Of er buitendijks over een lengte van zo’n 300 meter ook nog een verlengde toegang naar het Waalwaardterrein
komt, is een besluit dat de provincie moet nemen. Hospers heeft er een hard hoofd in dat het Gelders bestuur
voor die nieuwe, extra toegangsweg kiest. „Hoewel veel burgers en gemeenteraadsleden die weg graag willen, is
het erg lastig. Je moet door een Natura- 2000- gebied heen.”
Daarom kijkt de gemeente Neder-Betuwe ook naar de route over de Waaldijk tussen de toekomstige rondweg en
de Waalwaard-af en oprit. Hospers: „We maken er een 30- kilometerzone van en plaatsen er ter hoogte van de
kerk een extra versmalling bij. Dat zal de snelheid van het verkeer voldoende omlaag brengen.”
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