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Voorwoord
Ditishet milieueffectrapport (MER)voordeprovincialewegN629Dongen-Oosterhout.De
provincie Noord-Brabant isvoornemensdeproblemenopdezeregionalewegverbinding
optelossen.InhetMERzijndemilieueffecten inkaartgebrachtvanverschillende
oplossingsrichtingen.
HetMERisopgedeeld intweefasen.
DeeerstefaseMERbeschouwtopeenglobaalniveauallealternatieven envarianten diein
destartnotitie enderichtlijnfasezijn benoemd.Opbasisvandeeerstefaseiseenaantal
alternatieven geselecteerddieindetailindetweedefasevanhetMERzijnonderzocht.
IndetweedefaseMERzijndedriemeestkansrijkealternatieven nadermeerindetail
uitgewerkt.
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Leeswijzer MERN629
GeziendeomvangvanhetMERvoorderegionalewegverbindingN629isinhet
onderstaande eenoverzichtgegevenvandeverschillende onderdelenvanhetMER, de
hoofdstukindelingenonderlinge relatie.
SAMENVATTING
Eenintegralesamenvatting van deinhoudvan hetmilieueffectrapport.

Hoofdstuk1
Inleiding

MERFASE1
Behandeling van hetvoornemen en de
m.e.r.-procedure.

Hoofdstuk2
Probleemendoel

Debeschrijvingvan hetprobleemvan de
N629en hetdoelvan deaanpak

Hoofdstuk3
Ontwikkelingalternatieven envarianten

Een beschrijvingvan devoorgeschiedenis
van hetprojecten hetverloop van de
m.e.r.-procedure

Hoofdstuk4
Huidigesituatieenautonome ontwikkeling

Bepalingvanhetzoekenstudiegebiedvan
hetMERen deglobale beschrijvingvan de
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Alternatieven envarianten
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gebruikt bij het opstellen van hetMER

Bijlage 3

Beschrijving van de uitgangspunten en

Verkeer

resultaten vanhet statische en dynamische
verkeersmodel

Bijlage 4
Geluid

Beschrijving vanhet gehanteerde
geluidmodel. Tevenszijn de
geluidcontouren, verschilplots en de tabel
puntresultaten opgenomen.

Bijlage 5
Luchtkwaliteit

Beschrijving van de uitgangspunten en
resultaten vande luchtkwaliteitberekeningen
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RICHTLIJNEN
2. Hoofdpuntenvande richtlijnen

Opgenomenin...

Eenkwantitatieve uitwerking van de
probleemstelling/nut en noodzaak.

MERFase1,hoofdstuk 2

Eenuitwerkingvan hetnulplus-alternatief
alsvolwaardig alternatief.

MERFase1,hoofdstuk 5
MERFase2, hoofdstuk 2

Een beoordelingvan dealternatieven aan
de hand van de aspecten oplossend
vermogen voor de verkeersproblematiek,
verbeteringvan de leefbaarheid
(geluishinderen luchtkwaliteit),
doorsnijding van landschap en
natuurgebieden, recreatie en ruimtebeslag.

MERFase1,hoofdstuk 6en7
MERFase2, hoodstuk 3 en 4

Eenzelfstandig leefbare samenvatting die
een goede afspiegeling isvan de inhoud
van deMER.

Samenvatting

3. Probleemstelling/ nuten noodzaak
Werk in het MERde probleemstelling, het
nut en de noodzaak van het initiatief op
kwantitatieve wijze uit.

MERFase1,hoofdstuk 2
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Overzicht van onderzoeken die in het kader van deproblematiek op de N629zijn
uitgevoerd.
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Milieueffectrapportage N629Dongen-Oosterhout
1.1

Probleem endoel
DeprovincialewegN629tussen DongenenOosterhoutvoldoet nietmeeraandeeisendie
hetverkeer stelt.Indeochtend-enavondspitszijnervaakproblemen metdedoorstromingvanhetverkeer.Doordaterveelverkeer opdewegrijdt kanhetveeltijd kosten
omdewegovertestekenofvanafeenuitrit dewegopte rijden.Daarnaastwordt het
geluidvanhetverkeerdoorveelbewonersalshinderlijk ervaren.Tenslottevoldoet deweg
nietaandevereistenvoorverkeersveiligheid.Deverwachtingisdatdeproblemende
komendejarengroterzullenworden.
Deprovincie Noord-BrabantendetweegemeentenOosterhout enDongenwerkensamen
aanhetoplossenvandezeproblemen.GedeputeerdeStatenvandeprovincie Noord-Brabantzijn initiatiefnemer.
Omeenoplossingmogelijktemakenmoetenwettelijkvoorgeschrevenprocedureswordendoorlopen.Eén vandebelangrijkste daarvanisdezogenaamde milieueffectrapportage(m.e.r.).Eenmilieueffectrapport (MER)bevateenbeschrijvingvandeproblemen
enlaatzienopwelke manierendezekunnenwordenopgelost. Deproblemen kunnen
wordenopgelostdoor hetverbeterenvandebestaandewegofdoor hetaanleggenvan
eennieuweweg.Bijdat laatstezijnerverschillendetracésmogelijk.HetMERlaatzien
watdemilieugevolgen zijnvandezemogelijkheden.
Indevoorgaandejarenisalonderzoekgedaan naarmogelijkeoplossingenvoordeproblematiekvandeN629.Ditheeftgeleidtoteenaantalrapporten (figuur 1.1). Dezeonderzoekenzijngebruikt alsstartpuntvoordit MER .
Omeenbesluittekunnennemenoverdemanierwaarop hetprobleemwordt aangepakt
moetonderanderebekendzijnwatdevoor-ennadelenvandemogelijke oplossingen
zijn.Daarovergaatdezeplanstudie/ milieueffectrapportage'.
Hetdoeliseentoekomstvasteoplossingterealiserenvoordeproblematiek openlangs
debestaandewegverbindingtussen Dongen(Steenstraat) enOosterhout (A27).Deze
oplossing(indevormvaneennieuwewegofdoor hetverbeterenvandebestaandeweg)
moetookoplangetermijn (na2020) garantstaanvooreengoedeverkeersafwikkeling,
minderverkeersongelukken eneenbetereleefbaarheid.

1.2

Milieueffectrapportage: de procedure
Omhetprobleem optelossen moeten maatregelenwordengetroffenwaarvoor eennieuw
bestemmingsplan nodigis,zowelindegemeenteDongenalsindegemeente Oosterhout.
Opgrondvanwettelijke bepalingen moetalsonderdeelvandebestemmingsplanprocedure eenmilieueffectrapportage worden uitgevoerd.Bevoegdgezagindem.e.r.procedurezijndegemeenteraadvanDongenendegemeenteraadvanOosterhout.

1. m.e.r.=demilieueffectrapportage (deprocedure)
MER=het milieueffectrapport
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Overzichtvandem.e.r.-procedure
Figuur1.2geefteenschematisch overzichtvandem.e.r.-procedure.

UitvoeringN629

Figuur1.2

Destappenindem.e.r.-procedurevoordeN629

Indem.e.r.-procedureisgebruikelijk dathetMERsamenmethetvoorontwerpvanhetbestemmingsplanterinzagekomtteliggen.InditgevaliservoorgekozenomhetMEReerst
inconceptineeninformele inspraaktebrengen.
Nadeinformele inspraakperiode zijndebinnengekomen inspraakreacties ineenreactienotagebundeldenindienvantoepassinginhoudelijkverwerkt inditdefinitieveMER.
HetMER komt,naaanvaardingdoordegemeenteraden,wederom indeinspraakals
onderleggervoorhetontwerpbestemmingsplan.TevenszaldeCommissievoordem.e.r.
hetMERtoetsenaandedoorderadenvastgestelde richtlijnen.

1.3

Totstandkomingvanhetmilieueffectrapport
Voorafgaandestudies
Indeafgelopenjarenzijn diverseonderzoeken uitgevoerd.Indezestudies ishetprobleeminkaartgebracht eniseengrootaantalalternatieven envarianten opmilieueffecten enprobleemoplossend vermogenonderzocht.Inhoofdstuk 3vanMERFase1is
eenoverzichtopgenomenvandeonderzoeken inhetvoortraject.
Deresultatenvandevoorgaandeonderzoekenzijngebruikt bijhetopstellenvandestartnotitie m.e.r.Destartnotitie ishetofficiële beginvandem.e.r.-procedureenbeschrijftde
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alternatieven envarianten die inhet MER zullenwordenonderzocht. Nahet publiceren
vandestartnotitie heefteeniederdekansgehadaantegevenwatinhet MER onderzocht
dientteworden.
Indestartnotitiezijntweeprincipe-oplossingsrichtingen beschreven,gebaseerdopeen
vooronderzoek naarmogelijketracés.Deprincipe-oplossingen zijnaangeduidalshet
Parallelalternatief en hetOmleidingalternatief. Dezealternatieven zijn indestartnotitie
uitgewerkt ineenaantaltracévarianten.Daarnaast isindestartnotitie eenzogenaamd
Nulplus-altematiefopgenomen.Ditalternatiefgaatuitvan deoplossingvan deproblematiekdoormiddelvan minimaalnoodzakelijke aanpassingenaandehuidigeN629.
Richtlijnenvoorhetmilieueffectrapport
Eenmilieueffectrapport (MER)wordtopgesteldaandehandvandezogenaamderichtlijnen. Derichtlijnenwordendoorhetbevoegdgezag(hier:debeidegemeenteraden)
vastgesteld.Derichtlijnen zijngebaseerdopdeinspraakreacties opdestartnotitie enop
adviezenvandezogenaamdewettelijkeadviseurs.DaarvanisdeCommissievoorde
milieueffectrapportage, eenonafhankelijke commissievandeskundigen,debelangrijkste.DeCommissiem.e.r.heefteenadviesvoorderichtlijnen gegeven.Ditadviesis
gebaseerdopdestartnotitie enopdeinspraakreacties opdestartnotitie.
Debeidegemeenteraden hebbenhetadviesvoorrichtlijnen overgenomen.Bijhetvaststellenvanderichtlijnen zijndoordebeidegemeenteraden nogtweevariantentoegevoegdaandeteonderzoekenalternatieven.
Hetmilieueffectrapport
Inhet MER zijndealternatieven uitdestartnotitie enderichtlijnen onderzocht.Het MER
bevat peralternatief een beschrijvingvan demilieugevolgen enlaatzieninwelkematede
alternatieven deproblemen kunnenoplossen.Onderdelenvanhet MER zijn:eenbeschrijvingpermilieuaspectvanbelangrijkewetenregelgeving,dehuidigesituatieenautonomeontwikkeling (een prognosevandesituatie in2020)endeeffecten.Deeffecten zijn
beschreveninvergelijkingmetdezogenaamdereferentiesituatie.Ditisdesituatiezoals
diein2020(deautonomeontwikkeling) zalzijnalsergeennieuwewegwordtaangelegd.
Zoek-enstudiegebiedvan ditMER
Infiguur 1.3 ishetvoordit MER vastgesteldezoek-enstudiegebiedweergegeven.Bijhet
beschrijvenvaneffecten inhet MER wordt hiernaarverwezen.Voorhet
verkeersonderzoek isgebruikgemaaktvaneenverfijningvan hetverkeersmodelMiddenBrabant.Ditmodelomvateengrootonderzoeksgebied datstrekt van TilburgtotBreda.
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I Zoek-enstudiegebied
MERN629

Figuur1.3
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Hetprobleemendeoplossingen
2.1

Probleem
In hoofdstuk 2van MERFase 1is een beschrijving en beoordelingvan deverkeers- en
leefbaarheidproblematiekvan de N629 opgenomen. Deproblematiek van de N629
bestaat uit: onvoldoende doorstroming van het verkeer en problemen met de verkeersafwikkeling, onvoldoende verkeersveiligheid en hinder in de woonomgeving.
Doorstromingen verkeersafwikkeling
Dedoorstromingsproblemen op de N629 zijn vooral het gevolgvan vertragingen die het
verkeer oploopt bij de kruispunten. Eenaantal kruispunten moet zoveelverkeer verwerken dat er in de ochtend- enavondspits lange rijen van wachtende auto's ontstaan. Dit
speelt in de referentiesituatie (2020) met name bij de kruisingen bij de aansluiting op de
A27 en bij de kruisingvan de N629 met de Hoogstraat. Deturborotonde die de gemeente
Dongen zalaanleggen komt in de plaats van de bestaande kruisingWesterlaan-Middellaan en zal de problemen die anders daar zouden ontstaan kunnen voorkomen.
Verkeersveiligheid
Debestaande weg en deweg in de referentiesituatie (2020) voldoen niet aan de vereisten
van duurzaam veilig,maar deweg is niet onveiliger dan anderewegen van het provinciale
wegennet. Aanpassingvan deweg aan dezogenaamde principes van Duurzaam Veilig
komt echter deverkeersveiligheid te goede.
Leefbaarheid
Uit de beschrijvingvan de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling van de leefbaarheidsaspecten (oversteekbaarheid, geluidhinder, effecten op luchtkwaliteit) blijkt dat
de bestaande N629 duidelijke effecten heeft. Deoversteekbaarheid wordt als slecht tot
zeer slecht beoordeeld. Dewoningen langs dewegen in de Dongense wijk langs de
Westerlaan ondervinden effecten van het verkeer; het verkeer wordt als hinderlijk ervaren.
Tenaanzien van de luchtkwaliteit blijkt niet dat langs de bestaande route de grenswaardenvoor de luchtkwaliteit worden overschreden.Tenaanzien van de geluidbelasting blijken langs de bestaande N629 woningen aanwezigte zijn met een hoge geluidbelasting.

2.2

Deoplossingen
In het MERzijn intotaal negen realistische oplossingsrichtingen onderzocht envergeleken op milieueffecten en probleemoplossend vermogen (tabel 2.1). Gezien het grote
aantalvarianten is ervoor gekozen om het MERop te delen intwee fasen. Het onderzoek
in MERFase 1heeft geleid tot een selectie van drie kansrijke alternatieven. Dezezijn in
MERFase 2verder uitgewerkt en onderzocht.
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Dealternatievenen variantenzoalsonderzochtinhetMERopbasisvandeinde
startnotitiebeschrevenalternatieven envariantenplusdevariantentoegevoegd
tijdensderichtlijnfase.

Alternatief
Nulplus-alternatief

Variant

-

Code
0+

Parallelalternatief

Zuid
Noord
Stroomlijn 1
Stroomlijn2
BundelingNoord
BundelingZuid
DongenOosterhoutAnders
'Logisch' alternatief

Pz
Pn
SI
S2
Bn
Bz
DOA
LOA

Omleidingalternatief

Richtlijnenalternatief

Selectiekansrijkealternatieven inMERFase1
Inhoofdstuk 5vanMERFase1 zijn dealternatieven envarianten beschreven.Inhoofdstuk 7vanFase1iseenbeschrijvinggegevenvandemilieueffecten enzijn dezebeoordeeld.Bijdeonderlingewegingvandealternatieven envarianten opbasisvanonder
anderedemilieueffecten inhoofdstuk 8vanMERFase1iseendrietalkansrijkealternatievengeselecteerdvooreenmeergedetailleerd effectenonderzoek inMERFase2.
Naasthet Nulplus-alternatief zijnditdevariant Noordvanhet Parallelalternatief (Pn)en
variant BundelingZuid(Bz)vanhetOmleidingalternatief (figuur 2.1).
Devariant PnvanhetParallelalternatief koppelt eengoedeenkosteneffectieveverbeteringvandeverkeerssituatie aanrelatief kleineeffectenvoor natuur, landschap enmilieu.
Dezeheeftechteralsrelatief nadeel(tenopzichtevanhetOmleidingsalternatief) datde
effectenopdeleefbaarheid inDongen-vooralgeluid-nietveranderentenopzichtevande
referentiesituatie. Dezevariant biedtechterookgoedemogelijkheden omdooraanvullendemaatregelen demilieubelastinginDongen-westteverkleinen.
Voordeeffecten opdeleefbaarheid in Dongenzijndevariantenvanhet Omleidingalternatief gunstig.Daarbijgaatdevoorkeur uit naardevariant BundelingZuid(Bz).Dezevariant
biedteengoedeoplossingvoor deproblemen enheeft (invergelijkingmetdeanderevariantenvanhetOmleidingalternatief) deminstongunstige effecten opnatuur enmilieu.
Variant Bzistevensinverhoudingtot deanderevariantenvanhet Omleidingsalternatief;
gunstiggeprijsd.
DeDOA-variantvanhet Richtlijnenalternatief ismindergunstigbeoordeeld.Dezevariant
heeftgroteeffectenopnatuur enlandschap enheeftgeenpositieveeffecten opdeleefbaarheid inDongen.Daarnaast lost dezevariantdeverkeersproblemen nietgoedop.HoeweldeLOA-varianttenaanzienvandeprobleemoplossendheid endeeffecten opdeleefbaarheid inDongengunstiger wordt beoordeeld dandeDOA-variant,vergtookdeze
varianteengroteingreep innatuur enlandschap.
Erkandanookwordengeconcludeerd datdevarianten DOAenLOAvanhetRichtlijnenalternatief,invergelijkingmetdeanderealternatieven,geenmeerwaardehebben.
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Vanwegedevraaginderichtlijnen envanwegedeaardenomvangvandeverkeersproblematiek isindetweedefasevandit MERookhet Nulplus-alternatief onderzocht.Ditalternatief lostdeverkeersproblematiek goedop,zondernieuwedoorsnijdingenvanhetlandschap. Eén vandenegatieve puntenvanditalternatief isdesloopvanwoningenen
bedrijfsgebouwen.
MERFase2;driealternatieveneneenMMA
InMERFase2zijndealternatieven Nulplus(0+),ParallelNoord(Pn)enBundelingZuid
(Bz)uitgewerkt indevormvantracéschetsontwerpen.Ditisnoodzakelijk omdemilieueffectengoedtekunnen beschrijven.Voorhetinbeeldbrengenvandeeffecten opdeluchtkwaliteit engeluidhinder en voorhetaanwijzenvanknelpunten metbetrekkingtot
woningen enanderegebouwen iseenontwerpvanhettracénodig.Opbasisvandetracéontwerpenzijnookdeeffectenopnatuurenlandschap endegevolgenvoor landbouwen
recreatiebeschreven.
Inhet MER zijndeontwerpenvandedriealternatieven opgenomen.Inhoofdstuk 2 van
MERFase2zijndealternatieven gedetailleerdbeschreven.
AansluitingA27
Uithetonderzoek blijkt datdeaansluitingenvandeN629opdeA27in2020 onvoldoende
capaciteit hebben,waardoorvertragingen ontstaan.Ookkandit leidentotfilesopdeA27.
Opbasisvanhetonderzoek iseenaantalmaatregelenvoorgestelddiedecapaciteitvan
deaansluitingenvergroten.Inhoofdstuk 2.1vanMERFase2zijndezemaatregelen
beschreven.
AlternatiefNulplus(0+)
HetNulplus-alternatiefvolgtzoveelmogelijk debestaande N629(figuur 2.1).
Uitgangspunt iseenwegontwerpopbasisvanhetprincipe DuurzaamVeiligvan de
provincie Noord-Brabant. Dithoudtonderandereindataantweekantenvandewegeen
parallelwegwordtaangelegd.
AlternatiefParallelNoord (Pn)
Infiguur 2.1aandelinkerkant onderaan ishettracévanhetalternatief ParallelNoord
weergegeven.Ditalternatief gaatuitvaneennieuwtracéparallelaandehuidigeN629,
dataansluitopdebestaande Heistraatter hoogtevandeGroenstraat. Langsde
Westerlaanwordteenparallelvoorzieningaangelegdvoor het landbouwverkeer.
AlternatiefBundelingZuid (Bz)
Infiguur 2.1 aanderechterkant isalternatief BundelingZuidweergegeven.Ditalternatief
gaatuitvaneengedeeltevanhetnieuwetracédat parallellooptaandebestaandeN629
ensplitst ineennoordelijktak richtingDongeneneenzuidelijketakoverhetkanaaldie
aansluit opdeSteenstraat.
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Figuur2.1
DealternatievenNulplus(0+),Parallel-Noord(Pn) en Bundeling
Zuid(Bz)
HetMeest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)
Dewet schrijft voor dat een Meest Milieuvriendelijk
Alternatief wordt onderzocht in het MER. Dit kan een heel
nieuw alternatief zijn of éénvan de onderzochte
alternatieven waarbij maatregelen worden getroffen om
de effecten tot een minimum te beperken.

Parallelalternatief
Variant Noord (Pn)

Gezien dewettelijke bepalingen aangaande het MMA,
waarbij het voorkomen van gevolgen voor het milieu
centraal staan, komt in dit geval het Nulplus-alternatief
het meest in aanmerking om te worden beschouwd als
basis voor het MMA. Het Nulplus- alternatief is probleemoplossend ten aanzien van deverkeersproblematiek, en
laat ten aanzien van de gevolgen voor het milieu voor de
meeste milieuaspecten weinigverschil zien met de
referentiesituatie 2020.
Een belangrijk negatief aspect van het alternatief Nulplus
is het verlies van een aantalwoningen en bedrijfsruimten. Verder draagt het alternatief
ook niet bij aan een afname van degeluidbelasting. In dit opzicht is het alternatief Nulplus dan ook niet probleemoplossend. Het MMA dient daarom mede gericht te zijn op het
reduceren van de geluidbelasting in dewoonomgeving.Voor het MMA is daarom uitgegaan van het toepassen van een geluidarme verharding.
Deeffecten van het MMAzijn afzonderlijk in kaart gebracht en beoordeeld. In deze
samenvatting is het MMA direct opgenomen in devergelijking van de alternatieven.
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Deeffecten
Aanpakeffectbeschrijving
DegemeenteOosterhout isvoornemenshetgebiedtenoostenvanderijkswegA27te
transformeren.Indeeffectbeschrijvingvandealternatieven inhetMERis dezeontwikkeling,voorzover relevant,apart inkaart gebracht.
InhetMERzijndeeffectenvandeverschillende alternatievetracésbeoordeeldten
opzichtevandereferentiesituatie.Dereferentiesituatie isdehuidigesituatieplusde
reedsvaststaande relevanteontwikkelingen enbeleidtot hetjaar2020.Dereferentiesituatiegeldtals'nulpunt'waartegen allealternatieven zijnafgezet.Omeengoedeonderlingevergelijkingtussendealternatieven mogelijktemakenheeftdereferentiesituatie
altijd eenneutralescore(0).Eenneutralescorevandereferentiesituatie betekent nietdat
verondersteldwordtdatergeensprakevaneenprobleem is.Doordereferentiesituatie
neutraaltestellenwordt eengoedeenduidelijke effectbeoordelingvandealternatieven
(tenopzichtevandereferentiesituatie)enonderlingevergelijking(tussen de
alternatieven) mogelijkgemaakt.
InhetMERzijn deeffectendoormiddelvaneenonderbouwde kwalitatieve beschrijvingin
kaartgebracht.Bijdeonderdelen luchtkwaliteit engeluidhinder iseenvertalinggemaakt
vankwantitatieve resultaten naareenkwalitatieve schaal.Bijonzekerheidoverdeteverwachten effecten isgebruikgemaaktvaneeninschattingvandeeffectenaandehandvan
eenzogenaamd'worstcasescenario'.
Dekwalitatieve methodevergelijkt hetalternatief metdereferentiesituatie.Deze
beoordelingvindt plaatsopeen7-deligeschaal(+++,++,+,0,-,-,—) endereferentiesituatieishierbij neutraal(=0).
Tabel3.1

Score

3.1

Toelichtingbeoordelingkwalitatievethema'speralternatief
Beschrijving(tenopzichtevandereferentiesituatie)
zeerpositief
+++
positief
++
licht positief
+
neutraal
0
licht negatief
-negatief
zeernegatief
---

Verkeer
Debeoordelingenvandealternatieven envariantenvandeeerstefasevanhetMERzijn
beschreveninhoofdstuk 6vanMERFase1. Inhetonderstaandeis ingegaanopdebeoordelingenvandetweedefasevanhetMER(Hoofdstuk 3,MERFase2).
Deeffectenvandealternatieven opdeverkeerssituatie zijnaandehandvaneenaantal
criteria beschreven enbeoordeeldvoordesituatie in2020.Deeffecten enbeoordelingen
vanhetMMAkomenovereen metdievanalternatief Nulplus.
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Verkeersafwikkeling
Dedriealternatieven hebben eenvergrotingvan decapaciteit eneenbeterevormgeving
vandekruisingen enrotondestot gevolg.Daardoorneemtdekansopvertragingmet
nameindeavondspits af.Deonzekerheidoverdereistijden neemteveneensaf, doordat
ergeenlandbouwverkeer meeropdehoofdrijbaan rijdt ende doorstromingsknelpunten
niet meeraanwezigzijn. Indeontwerpenvoordedriealternatieven isdecapaciteitvande
aansluitingopdeA27verruimd.Doordeaanpassingvandecapaciteit neemtdekansop
filevormingdoorwachtendverkeer bijdeafslagopdesnelwegsterk af.
Verkeersveiligheid
Bijhetuitwerkenvandealternatieven isalsuitgangspunt gehanteerddatdealternatieven
wordenvormgegevenopbasisvanderichtlijnenvoor DuurzaamVeilig.Doordatdeze
uitgangspunten striktzijngehanteerd neemtdeverkeersveiligheid bij alle alternatieven
toe.
Verder neemthetaantalconflictpunten afbij dedriealternatieven.De verbeteringvan de
verkeersveiligheid alsgevolgvan hetveiligerwordenvandeaansluitingopdeA27
(kleinere kansopterugslag) istevensverwerkt indebeoordelingopbasisvanditcriterium.
Leefbaarheid
De oversteekbaarheidvandeN629isslecht.Bijallealternatievenwordteen
parallelstructuur aangebracht,waarvanvanafdeerftoegangen gebruik kanworden
gemaakt. Dewachttijdenvoor oversteken enoprijdenvandehoofdrijbaan zijn daardoor
niet meeraanwezig.Indeontwerpenvandedriealternatieven zijnvoorzieningenvoor
langzaamverkeeropgenomen,onderandereindevormvanongelijkvloerse oversteken
(fietstunnels).
Verkeersstructuur
InMERFase1isreedseenbeoordelingvan detoekomstvastheidvandealternatievenopgenomen.Bijdezebeoordelinggaat hetomderestcapaciteit na2020,omdemogelijkhedenom -indien nodig-na2020decapaciteit alsnoguitte breiden enhet 'geenspijtgehalte'vandeinfrastructurele maatregelen dienuworden getroffen inhetgevalerna
2020eenverdere uitbreidingnodigblijkt tezijn.
Alternatief Nulpluswordttenaanzienvandetoekomstvastheid positief (+)beoordeeld,
omdatderestcapaciteit (gedeeltevandeWesterlaantussen deSteenstraat endeMiddellaan,metnamederotondeWesterlaan-Middellaan) beperktis.
De toekomstvastheid vanalternatief Pn wordt positief beoordeeld(++).Dit alternatief
heefttot 2020voldoende capaciteit. Uitdedynamische modelleringvoordereferentiesituatie2020blijkt hetwegvak metdehoogstel/C-verhouding(deWesterlaan)alszodaniggeenknelpuntvormt. Inhetgevaloptermijnzoublijken datalsnogknelpunten
gaanontstaan kaneventueelalsnogdeinfrastructuur wordenaangepast.Dit kandanin
devormvaneenaanpassingvan derotondeWesterlaan-Middellaan eneventueelverbredingvan deWesterlaan (inclusief een nieuweofaangepastebrug).
Detoekomstvastheid vanalternatief Bz wordtzeerpositief beoordeeld(+++)omdat dit
alternatiefookna2020voldoende restcapaciteit heeft.
InMERFase1iseenbeoordelinggemaaktvandebenuttingvan deinfrastructuur. Uitgangspunt daarbij isdatonderbenuttingnegatiefwordt beoordeeld.Dealternatieven 0+
en Pn worden positief beoordeeld.Alternatief Bz wordtvanwegedelageverkeersbelastingophetwegvaktussendeSteenstraat enhetsplitsingspunt negatiefbeoordeeld.
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Doordatbijallealternatieven deinfrastructuurwordt aangepast,onderanderemeteen
parallelstructuur, ontstaan invergelijkingmetdereferentiesituatie betere mogelijkheden
voor buslijnen en-haltes.
Inallealternatieven isrekeninggehouden metdeontsluitingvanhetstudiegebied ende
aantakkingvanhetwegennetopdeN629.Debeoordelingvanalternatief Nulplus isneutraal,omdat bijditalternatiefweinigverandert.
Alternatief Pn wordt licht negatief beoordeeld (-)omdat metnamehetgebiedtenwesten
vanDongen, tussen hetkanaalendeN629,mindergoedontslotenzalworden.Doorhet
wegvallenvandirecteaansluitingenwordt ditgebied mindersnelbereikbaarvanuit
Dongen.
Vooralternatief Bzisdebeoordelingneutraaltot licht negatief(0/-). Doorhetvervallen
vandebestaandeaansluitingbijdebegraafplaatswordt hetgebiedmindergoedtoegankelijk.

3.2

Beknoptebeschouwingmilieueffecten
Indevolgende paragrafen iseenkortebeschouwinggegevenvandemeest
onderscheidende effectbeoordelingen vandedriealternatieven.Deeffectbeoordelingen
vanallemilieuaspecten isopgenomen inparagraaf3.3vandezesamenvatting.
Bebouwing,landbouwenrecreatie
Intabel3.2 iseenoverzichtopgenomenvanhetaantalwoningen enbedrijfsruimten die
mogelijk geamoveerddienenteworden.Watbetreft knelpuntentenaanzienvan
bebouwingscoren,doordeliggingenhetruimtebeslagvanhettracé,hetalternatief
Nulplus enMMAnegatief.Bijbeideanderealternatieven dieneneveneenseenaantal
woonhuizenteverdwijnen bij realisatie.Dezescoren licht negatief.
Tabel 3.2

Knelpunten t.a.v.bestaande bebouwing
0+

Pn

Bz

Verlies aan woonfunctie

9

4

4

Verlies bedrijfsgebouw

6

2

2

Leefbaarheidknelpunt

7

5

5

Alsgevolgvanhetruimtebeslagvandenieuwewegondervinden dealternatieven Pn en
Bzlicht negatiefeffecttenaanzienvanlandbouw.Nulplusscoort neutraal.Bijalle
alternatieven gaatdebereikbaarheidvandelandbouwpercelen achteruit.
Denieuwewegheeft bijhetalternatief Bzeennegatiefeffectopdeaantrekkelijkheiden
barrièrewerkingtenaanzienvanrecreatieonderanderedoordedoorsnijdingvanhet
bosperceel.NulplusenPnscorenneutraal.
HetMMAkentgeenaanpassingentenaanzienvanbebouwing,landbouwenrecreatieen
isderhalvehetzelfde beoordeeldalsalternatief0+.
Geluid
Infiguur 3.1zijn kaartenopgenomenwaarin hetverschilisweergegevenvandegeluidbelastingtenopzichtevandereferentiesituatie.Terplaatsevandelichtoranje,geleen
groenekleur isdegeluidbelastingvanhetalternatiefgelijk geblevenofgedaaldten
opzichtevandereferentiesituatie. De donker oranje,rodeenpaarsekleurengeveneen
toenamevandegeluidbelastingterplaatseweer.
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alternatiefNulplus (0+)

alternatiefParallel-Noord(Pn)

alternatiefBundelingZuid(Bz)
MeestMilieuvriendelijkAlternatief(MMA =0+ZSA)
Figuur3.1
Verschilleningeluidbelastingvandealternatieven enhetMMAtenopzichtevandereferentiesituatie.
LEGENDA
-25 - -5
-5--1
-1 - 1
1 -2
2-5
5-10
10-99

(dB)

Degeluidbelasting neemt inhetgeheelbezien metnametoebij Bzeninminderemate
Pn.Alternatief 0+ kent nagenoeggeenverschilmetdeautonomesituatie.BijhetMMA
verbetert degeluidbelastingtenopzichtevandereferentie situatie.
Afhankelijkvandeligging(dicht bijofvervanwoningen gelegen)endeverkeersintensiteitenvaneennieuwtracékanhetaantalgeluidgevoelige bestemmingen (bijvoorbeeld
woningen) ingebieden meteenhogegeluidbelasting(groter dan 53dB)toenemen.In
figuur 3.2 isdetoe-enafnametenopzichtevandereferentiesituatieweergegeven.
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Figuur3.2

Hetaantalgeluidgevoeligebestemmingenindegeluidklassenhogerdan 53dB
tenopzichtevandereferentiesituatie.

Uitfiguur 3.2 blijkt dat Pn tot eenlichtetoenameleidtvanhetaantal geluidgevoelige
bestemmingen indehogeregeluidklassen.Alternatief BzenhetMMAleidentot eenforse
afname.Diteffect isvoor Bzgerelateerd aandeafnamevandeverkeersintensiteiten op
deWesterlaan.BijhetMMAwordtdeafnameveroorzaakt doordetoepassingvanzeerstil
asfaltophetgeheletraject (A27tot Steenstraat).Indiengeluidarm asfalt bijalternatiefPn
zalwordentoegepastzaldegeluidbelastingopdeomgevingnetalsbij hetMMAdalen.
Natuur
Infiguur 3.3 zijndeecologischwaardevollegebiedenopgenomen.HetBlikten noorden
vanhetkanaalendeDuiventorentenzuidenvanhetkanaalzijn hiervandebelangrijkste.
Dezegebieden makendeeluitvandeGroeneHoofdstructuur (GHS)vandeprovincie
Noord-Brabant enzijnbeschermd.Debeoordelingvandealternatieven inhetMERismet
namegerelateerdaanderuimtebeslagindeGHSendeaantastingvanecologische
relaties binnen hetstudiegebied.
Alternatief0+isdoorzijnovereenkomende liggingmetdehuidigewegopnagenoegalle
criteria neutraalbeoordeeld.Pnscoort ietsnegatiever dan0+voor hetaspectnatuurdoor
deaanlegvanhetnieuwetracé.Bzisopnagenoegallecriteria negatiefbeoordeelddoor
hetruimtebeslagendeaantastingvanecologischerelaties indeGHStenzuidenvanhet
kanaal.
Overigemilieueffecten
Deoverigemilieueffecten vandealternatieven zijn niet indezesamenvattingbeschreven.
Voordebeoordelingenvandezeeffectenwordtverwezen naartabel3.4 inparagraaf3.3
vandezesamenvattingenhoofdstukken 7en4vanrespectievelijk MERFase1enFase2.

3.3

Tabel effectscores
Intabel3.3zijndeeffectbeoordelingen vanalle(milieu)thema'svoordedriealternatieven
enhetMMAopgenomen.
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Tabel 3.3
thema
Verkeer en

Overzicht van de effectbeoordelingen

aspect

criterium

0+

Pn

Verkeersafwikkeling

Reistijd Steenstraat-A27
Reistijd Middellaan-A27
Onzekerheid in reistijden
Kans op terugslag op A27

+
+
+
++
voldoet
nagenoeg
+
+

+
+
+
++
voldoet
nagenoeg
+
+

+
+
+

+
+
+
-

vervoer

Verkeersveiligheid

Beoordeling toekomstvastheid
Duurzaam veilig
Afname aantal conflictpunten

Leefbaarheid
Verkeersstructuur

Bebouwing,

Bebouwing

landbouw en
recreatie

Landbouw
Recreatie

Geluid en
trillingen

Geluidbelasting

Luchtkwaliteit

Externe
veiligheid e.d.
Landschap,

Oversteekbaarheid
Benutting infrastructuur
Mogelijkheden OV
Ontsluiting OWN autoverkeer
Ontsluiting OWN

-

MMA
++
+
+
++

voldoet
+
+
+
+

o/0

Verlies woonfunctie

---

-

-

Verlies bedrijfsgebouwen

--

0

0

Verlies landbouwgrond

0

-

Bereikbaarheid percelen

0

0

--

+
+
+
++
voldoet
nagenoeg
+
+
+
+
+
0/0
...

0
0

Recreatieve routes

0

0

-

0

Aantrekkelijkheid recreatie

0

0

--

0

Geluidbelast oppervlak (>48 dB(A)) in ha

0

-

+

of-

Aantal geluidbelaste woningen (> 48 dB(A))

0

0

0/+

+

Aantal geluidgehinderden

0

0

0/+

Aantal geluidgehinderden tijdens aanleg

-

o/-

0/-

0/+
-

Geluidbelast oppervlak in EHS(> 43 dB(A))
in ha

0

0

-

Trillingen

Trillingshinder

0

Immissie

Toets aan wettelijke grenswaarden

0

Emissie

Emissie lokaal

0

Emissie totaal

of-

0

0/+

Externe veiligheid

Effect op externe veiligheid

Kabels en leidingen

Effecten kabels en leidingen

0/+
0

0/+
0

0

Landschap

Landschappelijke hoofdstructuur

0

07-

Visueel landschappelijke effecten
Aardkundige waarden

0

-

--

0

0

0

0

o/-

0
--

0

Historische lijnen
Historische vlakken

0

0

cultuurhistorie
en archeologie
Cultuurhistorie

Historisch groen
Waardevolle objecten
Archeologie
Natuur

Bz

Soorten

Mitigerende
maatregelen
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0

0

0

0

+

o
o/-

+

0/+
0
0

0
0

1
1
•

•
1
•

1
•

1
•

1
•

•1
1
1
|

1
•

1

0

--

o

0

0

Of-

•
Of-

--

Verlies leefgebied beschermde en rode
lijst soorten

0

-

--

0

Verstoring leefgebied beschermde en Rode
lijst soorten

0

-

--

o/-

0/-

o/-

0/0

of0

0

0/-

-

--

0

0

0

-

0

+

+

+

Barrièrewerking

Mogelijkheden voor mitigatie van effecten

•

1
m

0

-

Verlies EHS gebieden

1
1

o/01-

Verstoring EHS gebieden
Ecologische relaties

0/+

0/+

Aantasting indicatieve archeologische
waarden

Aantasting Groenblauwe mantel
Beschermde gebieden

+

+

•

•

1

1
1
1

•
1

*1 1
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Bodem en
water

Bodemopbouw

Bodem
Grond en
oppervlaktewater

3.4

0

0

0

0
0

Bodemkwaliteit

0

0/-

0

Waterkwantiteit

0

0

0

0

Waterkwaliteit

0

0

0

0

Waterretentiegebieden

0

0

-

0

GevolgeneffectbeoordelingmetOosterhout-Oost
DegemeenteOosterhout isvoornemens hetgebiedtenoostenvandeA27te
herontwikkelen,waarbijo.a.wordtvoorzieninderealiseringvanwoningbouwen
bedrijvenclusters overeenkomstighetinjanuari2007vastgestelde Structuurplan
Oosterhout-Oost. DegevolgenvanderealisatievanOosterhout-Oost hebbenmetname
betrekkingopdebeoordelingvanhetcriteriumverlieslandbouwgronden visueel
landschappelijkeeffecten. Hetverliesaanlandbouwgrond alsgevolgvandeaanlegvande
wegisminder negatiefbeoordeeldomdat hetgebieddoordeontwikkelingvan
woningbouw enbedrijvenclusters minderaantrekkelijk isvoor landbouwbedrijven.
Deoverigethema's,aspectenencriteria kennengeenveranderingvandebeoordelingals
gevolgvandeontwikkelingvan Oosterhout-Oost.
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Beoordelingvandealternatieven
4.1

Alternatief Nulplus
Hetalternatief Nulplusverbetertdeverkeerssituatietussen DongenenOosterhouten
leidttot eenafnamevandekansopcongestie indespitsperiodes.Hetalternatief isontworpenophetoplossenvandebelangrijkste knelpuntenvoordedoorstroming:blijkens
dedynamische modelleringzijndatvooraldekruisingen bij deaansluitingopdeA27en
derotondeMiddellaan-Westerlaan bij Dongen.Hetontwerp isgebaseerdopdeprincipes
vanDuurzaamVeilig,zodateenverkeersveilige oplossingontstaat.Uitdedynamische
modelleringblijkt datditalternatief leidttot eensterkeverbeteringvan deverkeersafwikkeling;datblijkt uitdetoenamevandegemiddeldesnelheidendeafnamevanverliestijden,zoweltotaalals(gemiddeld) pervoertuig. De verkeersafwikkeling indeavondspits
wordtvoorhettraject Steenstraat -A27indeperiodena2020problematisch.Voorde
overigewegvakken enindeochtendspits isookvoordesituatie 2020+desituatiesterke
beterdanindereferentiesituatie.
Deeffecten opdeomgevingzijn beperkt,zowelinpositievealsinnegatievezin.Hetalternatief Nulplusdraagt nietbijaanhetverbeterenvandeleefbaarheid (doorvermindering
vandegeluidbelasting) langshettracé.
Lokaalisereengroot effectopdehuidigewoningen enbedrijfspanden langsdeHeistraat. Daarbijgaathetvooralomdedirectegevolgenvandeaanlegvan dewegenbijbehorende parallelstructuur,waarvoor hetnodigisgrondeneneventueelookwoningen
enbedrijfspanden teverwerven.HetvasthoudenaandeontwerpvereistenvanDuurzaam
Veiligmaakt hetonvermijdelijk datbijdit alternatiefwoningenenbedrijfspanden moeten
wordengesloopt. Ditgeldtookbijeenmaximaleinspanningom dittevoorkomen.
VoordesituatiebijdeWesterlaan isernagenoeggeensprakevanveranderingtenopzichtevandereferentiesituatie. Deeffectenvangeluidenlucht blijven derhalveaanwezig.
Doordatditalternatief op debestaande Heistraatwordt aangelegdisbijdeaanlegaandachtnodigvoortijdelijkeverkeersmaatregelen.

4.2

Alternatief Parallel-noord
Alternatief Pn biedteengoedeoplossingvoor hetverkeersprobleemvoordeperiodetot
2020.Bijditalternatief is-zoalsookbijdeanderealternatieven-hetaanpakkenvande
knelpunten inhetontwerp meegenomen.Daardoorverbetert bijditalternatief dedoorstromingen neemtdekansopcongestieaf.Ditvertaaltzichin(gemiddelde) korterereistijden en,mededoordat landbouwverkeer niet meeropdehoofdrijbaanwordttoegelaten,
minderonzekerheidoverreistijden.DoordatdeprincipesvanDuurzaamVeiligzijngehanteerdneemtdeverkeersveiligheid toe.Ookhetverminderenvandekansopterugslagop
deA27draagt bijaanverbeterenvan de verkeersveiligheid.
Deresultatenvandedynamische modelleringlatenziendatbijditalternatief de gemiddeldesnelheid sterktoeneemt invergelijkingvandereferentiesituatie endeverliestijden
(totaalengemiddeld pervoertuig)sterkafneemt.Voordeperiodena2020ontstaan inde
avondspitsverliestijden op(alleen) hettraject van deSteenstraatnaardeA27. Ditwordt
veroorzaakt doorderotondeMiddellaan-Westerlaan. Decapaciteit van dewegvakken is
geenprobleem.Indeochtendspitszijnergeenknelpunten indeverkeersafwikkeling.
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Eenaandachtspunt isdebereikbaarheidvanhetgebiedtussendeWesterlaan,het kanaal
endeN629.Inditgebied,waar naasteenaantalwoningen onderanderedebegraafplaats
endetennisbaan aanwezigzijn,wordtvanuit Dongenminder direct bereikbaar. Inhetontwerpvooralternatief Pnisdaartoeeenparallelstructuur langsdeN629endeWesterlaan
opgenomen.
Doordat bij ditalternatief opdeWesterlaan maarzeerbeperktverandert blijft demilieusituatie (ophetgebiedvan luchtkwaliteit engeluidhinder) daarvergelijkbaar metde
referentiesituatie 2020.
Uitdebeoordelingvandeeffecten opnatuur enlandschap blijkt datalternatief Pn geen
grote invloedheeft.Hettracédoorsnijdt geennatuurgebieden envoegtzichredelijkgoed
inhetlandschaptussendeA27enDongen.

4.3

AlternatiefBundeling-zuid
Alternatief Bzisbeoordeeldalsdebesteoplossingvoorde doorstromingsproblematiek.
Evenalsbijdeanderealternatieven wordendeknelpunten (kruisingen endeaansluiting
opdeA27)aangepakt enwordt (onderanderevoor landbouwverkeer)eenparallelstructuuraangelegd.Hierdoor nemendereistijden endeonzekerheidoverdereistijden af.
Bijditalternatief isophet nieuwewegvaktussen deSteenstraat enhet splitsingspunt
ruimvoldoende(rest)capaciteit aanwezig.Denieuweweggedeeltenworden doormaar
weinigverkeer-ruimonderdecapaciteit-gebruikt.Uitdedynamischemodellering blijkt
eengoedeverkeersafwikkeling eneenduidelijkeverbeteringinvergelijkingmetde
referentiesituatie. Ditisookvoordesituatie na2020hetgeval.
Ookbij ditalternatief isdebereikbaarheidvanhetgebiedtussen het kanaal,deWesterlaanendeHeistraateenaandachtspunt. Debestaandetoegangtot hetgebiedviade
kruisingbijdebegraafplaats komttevervallen.
Voordeleefbaarheidseffecten -metnamegeluidhinder in Dongen-isditalternatiefverhoudingsgewijs gunstig.Degeluidhinder langsdeWesterlaan neemtsterkerafdanbijde
anderealternatieven.
Daartegenoverstaatdatalternatief Bzgroteeffecten heeftvoornatuur enlandschap:eris
sprakevanruimtebeslaginnatuur- enbosgebieden,verstoringenbarrièrewerking.Het
geluidbelast oppervlak neemttoe,ook indeEHS. Voorde'groene'effecten isalternatief
Bzongunstiger dandebeideanderealternatieven.
Alsgevolgvandebeschermdestatusvaneendeelvanhetgebieddatwordt doorsneden
iseenzogenaamde 'nee,tenzij'-afweging noodzakelijk. Ditiseenafwegingdieopbasis
vandenatuurwetgevingmoet plaatsvinden.Hierbijwordt eenafweginggemaakttussen
het maatschappelijk belang-datzwaarwegend moetzijn- endeeffecten op natuurwaarden.Inhet kadervande'nee,tenzij'-afweging ishetverplicht omalternatieve mogelijkhedenomdeproblematiek optelossen,inbeeldtebrengen.Deaanwezigheidvan
realistische enprobleemoplossende alternatieven kan,inhetkadervande'nee, tenzij'afweging,eenbelemmeringzijnomeenalternatief datnatuurwaarden aantastalsvoorkeursalternatief aanteduiden.
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MeestMilieuvriendelijkAlternatief
Het MMA heeft een gunstig effect op de beoordelingvan het aspect geluid.Ook de
beoordelingop natuurwaarden (verstoring) zijn gunstiger omdat door detoepassing van
geluidarm asfalt ook het geluidbelast oppervlak en deverstoring in natuurgebieden
afneemt. Deoverige effecten van het MMA en de beoordeling daarvan zijn gelijk aan de
effecten en beoordelingvan het alternatief Nulplus.
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Figuur1.1 Eenglobale aanduidingvan hetzoekgebied.
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Inleiding
1.1

Aanleiding/achtergrond
DeProvincieNoord-Brabant heefthetinitiatiefgenomenindezoektocht naardeoplossingvandeverkeersproblematiek rondom deN629.Dezeverbindingtussen Dongen en
Oosterhout,dieonderdeelisvanderegionaleverbindingOosterhout-Dongen-Tilburg,
voldoet nietmeeraandeeisendiehethuidigegebruikeraanstelt.Ditleidttottoenemendeproblementenaanzienvanbereikbaarheid,verkeersveiligheid enleefbaarheid
(ziehoofdstuk2).
Sinds1999 zijn ineenviertalstudiesdeknelpunten inhetgebiedendemogelijkhedenen
oplossingen onderzocht. Ditheeftgeleidtothetaanduidenvaneenaantalrealistischeen
gewensteoplossingsrichtingen (ziefiguur 1.2enparagraaf 5.1).Dezeplanstudie / m.e.r.1
isdelaatstestapinhetprocesdatmoetleidentotdefinitieve besluitvormingoverdeaanpakvanhetprobleem.Medeopbasisvanhetmilieueffectrapport datonderdeelisvande
m.e.r.-procedurezaleenbeslissingwordengenomenovereentoekomstvaste oplossing
voordeverkeersproblematiek inhetgebied.

BORD-verkeersstudie

BORDT-verkenning

Integrale effectenstudie
Dongen-Oosterhout

SMBStrategische
GebiedsvisieOosterhout
Oost

Startnotitie

MER

V
Voorkeursalternatief N629

Figuur1.2

Schematischeweergavevanhettrechteringsprocesvantracévariantenvoorde
oplossingvandeverkeersproblematiekinderegioDongen-Oosterhout. Depijl
geeftdehuidigeplaatsaaninhetproces.

m.e.r. = demilieueffectrapportage procedure
MER= het milieueffectrapport
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DeN629ligtophetgrondgebiedvandegemeenten Oosterhout enDongen.De gemeenteraadvanOosterhout heeft injanuari 2007 hetstructuurplan Oosterhout-Oostvastgesteld.
Ditplan,waarvoor eenstrategische milieubeoordelingisuitgevoerd,voorziet ineentransformatievandezonewestelijk vandeA27vaneenagrarischgebiedtot eenwoon-en
werkgebied.

1.2

AA.e.r.-plicht ente nemen besluit
Inhet kadervandeplan-enbesluitvorming ronddeN629moetdem.e.r.-proceduredoorlopenwordenconform hetBesluit m.e.r.1994,gewijzigd 2006 [VROM, 2006].
Deaanlegvaneenautoweg(zoalsdezegedefinieerd isinhetBesluit m.e.r.1994, gewijzigd2006) ism.e.r.-plichtigwanneer deautowegalleentoegankelijk isvia knooppunten
ofdoorverkeerslicht geregeldekruispunten waarop hetverboden istestoppenofteparkeren.Rotondesenverkeerspleinen hebbendezelfdewerkingalsdoor verkeerslichten
geregeldekruispunten omdat hetgaatomdetoeritdoseringendoorstromingvanhet
verkeer. BijdeaanlegvandeN629zullen kruispunten mogelijk als rotondesworden
uitgevoerd.DeaanlegvandeN629isdaarom m.e.r.-plichtig.
Dem.e.r.-procedure isgekoppeldaanheteersteruimtelijke besluit datconcreet derealisatievandem.e.r.-plichtigeactiviteit, inditgevaldeaanlegvaneennieuweweg,mogelijk maakt.Heteersteconcreteenvoorzienswijzeenberoepvatbareruimtelijke besluit is
het bestemmingsplan.
Hetbetreffende gedeeltevandeN629ligt intweegemeenten.Deprocedurevanm.e.r. en
bestemmingsplanwordengecoördineerd aangepakt.Dathoudt indateréénMERwordt
opgesteldenéénbestemmingsplan,datdoordebeidegemeentenvoor hetophungrondgebiedbetrekkinghebbende gedeeltewordtvastgesteld.

1.2.1

Initiatiefnemer enbevoegdgezag
Dem.e.r.-procedure wordt doorlopen insamenhangmetdeopenbare procedureconform
deWetRuimtelijkeOrdening.Indeproceduretreedt alsinitiatiefnemer op:
GedeputeerdeStatenvanNoord-Brabant
Hetbevoegdgezagindem.e.r.-procedure isinditgeval:
GemeenteraadgemeenteDongen
GemeenteraadgemeenteOosterhout

1.3

M.e.r.-procedure
Overzichtvande m.e.r.-procedure
Omtot eenafgewogen ruimtelijk besluitte komenwaarin deinspraakvanbelanghebbendenopverschillende momenten isgewaarborgd,wordt eenbesluitvormingsproceduredoorlopen,dieisgebaseerdopwettelijke regelingen:
•
•
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Dewettelijke regelingvoor demilieueffectrapportage (WetMilieubeheer);
Dewettelijke procedurevoor hetopstellenvaneenherzieningvanhet
bestemmingsplan (WetopdeRuimtelijkeOrdening).
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In deze paragraaf isdem.e.r.-proceduretoegelicht zodat duidelijk wordt welke stappenin
de m.e.r.-procedure algenomen zijn enwelke nog genomen gaan worden. Infiguur 1.3is
een schematisch overzicht weergegeven van de m.e.r.-procedure.

Initiatief-

Bevoegd

nemer

gezag

Insprekers,
adviseurs,
Com.m.e.r.

Startnotitie
•
Inspraaken
w

advies
Richtlijnen

A

A

MER

!

Voorontwerp

^1

bestemmingsplan

w

w

Inspraakenadvies

A

w

Toetsing
MER

Vervolgprocedure
dgk

bestem mmgsplan

Figuur1.3

w

A

w

Destappenindem.e.r.-procedure.

Nieuweregelgevingm.e.r.
Sinds 1juli 2010gelden nieuweregelsvoordem.e.r.-procedure. Denieuweregelgevingis
opgezet metdegedachteomversnellingindebesluitvormingrondprojecten mogelijkte
maken.Dem.e.r.-procedure issindsdien opgedeeldineenbeperkteprocedure(voor
vergunningen)eneenuitgebreideprocedure(vooro.a.bestemmingsplanwijzigingen).Voor
m.e.r.'sdievoor 1 julireedsderichtlijnen hebbenvastgesteld geldtdatdezenogdienente
voldoenaandeoudem.e.r.-regelgeving.Ditisookhetgevalbijdevoorliggende
planstudie/MERN629 Dongen-Oosterhout
Uitgebreide informatieoverdenieuwem.e.r.-regelgeving istevindenopdewebsitevan
InfoMil: http://www.infomil.nl

Startnotitie
Dem.e.r.-procedure isvan start gegaan methetpubliceren van destartnotitie doorde
initiatiefnemer op 31januari 2007.
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Inspraakenadvies
Op5februari2007 isdoorhetbevoegdgezagkennisgenomenvandestartnotitie-m.e.r..
Destartnotitie heeftvanafdiedatum6wekenterinzagegelegenbijdeprovincieNoordBrabantendegemeenten Oosterhout enDongen.Iedereen heeft kansgehadominhet
kadervandeinspraakaantegevenwelkeonderwerpen naarzijn/haar meninginhet
milieueffectrapport aandeordemoeten komen.Tijdensdezeperiodeisindegemeente
DongenendegemeenteOosterhout eeninformatie-eninspraakavondgeorganiseerd.
Daarnaast heeft hetbevoegdgezagaandeCommissievoordem.e.r.endewettelijke
adviseursadviesoverdeinhoudvanhetoptestellen MERgevraagd.
Richtlijnen
Opbasisvandestartnotitie,hetadviesvandeCommissievoordem.e.r.envan de
overigeadviseurs (o.a.Waterschap Brabantse Delta,InspectieVROM,Rijksdienstvoor
Cultuurlandschap,ArcheologieenMonumenten etc.)endeinspraakreacties stelthet
bevoegdgezagderichtlijnen vastwaarhetMERaanmoetvoldoen.Dezerichtlijnengeven
dusaanwelkevrageninhetMERmoetenwordenbeantwoord.Inhetgevalvande MER
N629loopteentoekomstigtracévandewegoverhetgrondgebiedvantweegemeenten
eniserdussprakevantweeinstantiesdiebevoegdgezagzijn. Derichtlijnen zijn dusook
tweemaalvastgesteld.EerstindegemeenteraadvanDongenendaarnain de
gemeenteraadvanOosterhout.
Bijhetvaststellenvanderichtlijnen indegemeenteDongenop21juni 2007 isbijwijze
vanamendement eennieuwevarianttoegevoegdaandeteonderzoeken alternatievenin
hetMER.Ditiseenvariantwelkeaangedragen isindeinspraakreacties door hetplatform
Oosterhout DongenAnders.InditMERisdezevariant deDOA-variantgenoemd.
Bijhetvaststellenvanderichtlijnen indegemeenteOosterhout (28juni 2007)is
eveneenseennieuwevariant peramendement aandeteonderzoeken alternatieven
toegevoegd.Dezevariant isaangedragen doordeWDonderdenaam'logisch-altematief'
enisinditMERalsdeLOA-variantaangeduid.
Beidenieuwtoegevoegdevarianten uitderichtlijnfasevallen inditMERonder hetzogenaamdeRichtlijnenalternatief. Uitgangspuntvoorditalternatief ishetoplossenvan de
problematiek rondomdeN629doordeN629meerzuidelijk opdeA27aantesluitenbij
eennieuwtemakenaansluitingbijKalixBena,waardoortevenseensoort oostelijke
rondwegvoorOosterhout ontstaat. HetRichtlijnenalternatief isbeschreven inparagraaf
5.5inditrapport.
DerichtlijnenvoorditMERbestaan uitdetekstvandeadviesrichtlijnen vandeCommissie
voordem.e.r.endebeideamendementen.
Opstellen vanhetMER
Deinitiatiefnemer verzorgt hetopstellenvanhetMERconform devastgestelde richtlijnen.
InhetMERisingegaanopde(beleids)achtergronden vanhetinitiatief, beschouwde
alternatievenvoordeuitwerkingvanhetinitiatief endeteverwachten milieueffecten in
vergelijkingmetdeautonomeontwikkelingvanhetgebied.
InformeleinspraakopditMER
Deconcept-versievanhetMERisvan21apriltot4juni 2008 informeelterinzagegelegd.
Reagerenophetconcept-MER konmondelingofschriftelijk.Allereactieszijn gebundeld
ineenzogenaamde reactienota enhebbenopenkelepuntengeleid totwijzigingen inhet
definitieveMER.
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Aanvaardingvan hetMER
Nadatdeinitiatiefnemer hetdefinitieve MER heeftaangeboden aanhet bevoegdegezag,
toetst hetbevoegdgezagofhetMERvoldoetaanderichtlijnen:bevathetMERvoldoende
antwoordopallevragen?Alshetbevoegdgezagpositiefoordeelt,aanvaardtzijhetMER
alsbasisvoorverderebesluitvorming.
Koppeling metbestemmingsplan enformeleinspraakopditMER
Nadeaanvaardingwordt hetMERgepubliceerd en,samenmethet(voor)ontwerpvanhet
bestemmingsplan,formeelterinzagegelegd.Inhetbestemmingsplanwordt beschreven
opwelke manier rekeningisgehouden metderesultatenvanhetMER.Tijdensde
inspraakperiode kaneenieder inspreken ophet(voor)ontwerpbestemmingsplan waarvan
hetMER onderdeel uitmaakt.

1.4

StructuurvanhetMER
HetMERN629Dongen-Oosterhout isopgedeeld intweefasen.DitisMERFase 1.
Fase1gaatinopdeproblematiekvandeN629enbeschrijftwelkealternatieven zijn
onderzocht enopwelkewijzedezetot standzijngekomen.Deeerstefaseiseropgericht
tekomentot eenselectievankansrijkealternatieven,dieindenavolgendeMERFase 2
naderzullenworden onderzocht.

1.5

Leeswijzer MERFase1
Indit MERFase1 wordt inhoofdstuk 2ingegaanopdeactueleproblematiekvandeN629
endeautonomeontwikkelingdaarin.Inhoofdstuk 3en5isbeschrevenwelke
alternatieven zijnonderzocht enopwelkewijzedealternatieven tot standzijngekomen.
Debestaande milieusituatie endeautonomeontwikkelingdaarin isbeschrevenin
hoofdstuk 4.Inhoofdstuk 6wordt ingegaanophetprobleemoplossendvermogenvande
alternatieven enopdeeffecten ophetverkeer. Hoofdstuk 7bevatdeglobale beschrijving
vandemilieueffecten.Inhoofdstuk 8iseenkortebeschouwingvanallealternatieven
opgenomen,waarbijwordt ingegaanopdeeffecten enhet probleemoplossende
vermogen.Indit hoofdstukzijntot slotaanbevelingen opgenomenvoor deconclusiesdie
aandit MERFase1kunnenwordenverbonden.

Verklarendewoordenlijst &toponiemen

InditMERiseen grootaantalafkortingen,moeilijkewoordenentoponiemengebruikt. De
afkortingenen moeilijkewoordenzijnterugtevindenindeverklarendewoordenlijstin de
bijlagenbijditMER. Detoponiemenzijnopgenomeninfiguur1.4.
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Probleem endoel
Indit hoofdstuk wordt hetbenodigde doel/oplossende vermogen vaneenaanpassing aan
de N629 bepaald. Hetdoelwordt bepaald aandehandvan eenbeoordelingvande
problematiek indehuidige enautonome situatie (2020).
Omtotdeze beoordelingtekomen volgt eerst inparagraaf 2.1 hetalgemene beeldvande
problematiek van deN629.Vervolgens isin paragraaf 2.2 hetprobleemkader uiteengezet
op basis waarvan debeoordelingvan hetprobleemoplossend vermogen plaatsvindt.De
onderwerpen inhetprobleemkader zijnvervolgens in paragraaf 2.3nader geanalyseerd
en beoordeeld voor dehuidige endeautonome situatie (2020). In paragraaf 2.4is een
overzicht weergegeven vandeproblematiek. Hethoofdstuk wordt tenslotte afgesloten
met hetdoelvoor aanpassingen aandeN629.

2.1

AlgemeenbeeldproblematiekvandeN629
De N629 (Heistraat) iseenwegmetverschillende functies enwaar verschillende soorten
verkeer gemengd gebruik van maken. DeN629 iseengebiedsontsluitingswegvoorde
regio Dongen-Oosterhout. Alsregionale verbinding fungeert deN629voor doorgaand verkeer tussen deA27 enhetnoordelijk deelvan Tilburgalsmede voor verkeer tussen
Dongen endeA27 enOosterhout. Verder heeft deweg een functie als erftoegangsweg
voor deaanliggende woningen en(agrarische) bedrijven.Ooklandbouwverkeer maakt
gebruik van deweg. Daarnaast heeft deweg een functie alsonderdeelvan recreatieve
fietsroutes.
Defuncties endevormgevingvan deweg endeaansluitingen ophetoverige wegennet
leiden ertoedatdeN629 ophetgebied van bereikbaarheid, verkeersafwikkeling,
oversteekbaarheid enleefbaarheid alseen probleem wordt ervaren.Bijeen verdere groei
van hetverkeersaanbod zaldeproblematiek indetoekomst naarverwachting verder
toenemen. In Dongen worden deeffecten van dehuidige Westerlaan opde leefbaarheid
als negatiefervaren.
In hetstudiegebied zijn inhetverleden devolgende bereikbaarheidsproblemen herkend
(BORDT-verkenning, 2002):
• slechte doorstroming opdeop-enafritten vandeA27 indeochtend- enavondspits;
• dematige totslechte verkeersafwikkeling opdeWesterlaan endeHeistraat tijdensde
spitsperioden;
• hetsluipverkeer alsgevolgvan deslechte doorstroming;
• deslechte bereikbaarheid voor landbouwverkeer.
Bij hetopstellen vandegebiedsvisie voor Oosterhout-Oost isook(onder andere inde
SMB) aandacht besteed aandebereikbaarheid van hetgebied endeproblematiek vande
bestaande infrastructuur.
Ook hetopenbaar vervoer (debuslijnen over deHeistraat) ondervindt degevolgen vande
matigetotslechte verkeersafwikkeling opdebestaande route tussen Dongen en Oosterhout.
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HetprobleemvandeN629(Heistraat)valt uiteenintweedelen,dieeengrote onderlinge
samenhanghebben:
verkeerskundig(gemengdefunctie,veelverkeer,reistijd,verkeersveiligheid);
leefbaarheid (oversteekbaarheid,geluidhinder, luchtkwaliteit e.d.).
Indejarenvoorafgaandaandem.e.r.-procedurevoordeN629isinverschillende studies
deverkeersproblematiek rondomdeN629onderzochtwaarbij naarverschillende oplossingsrichtingen is gekeken.Inbijlage 2bijdestartnotitievoordit projectishetvoortraject
uitgebreid beschreven.Medeopbasisdaarvanis indithoofdstuk een probleemstelling
endoelstellingomschreven.Bijdebeschrijvingvandeverkeersproblemen istevens
gebruikgemaaktvanaanvullend,ten behoevevanditMER, verzamelde informatie.
Figuur2.1laatdebelangrijkstewegeninhetstudiegebied zien.

Rijenseweg /
Dongenseweg

AansluitingopdeA27
Figuur2.1

Dehoofdinfrastructuurbinnenhetstudiegebied(relevantewegenzijn
weergegeven)

Ophettraject Ekelstraat-Heistraat totdekruisingMiddellaan-Westerlaan heeft deprovincieeenproefproject opgezet,dezogenaamde 'InformatieveWeg'.DeInformatieveWegis
eenpilot metelektronischeverkeersborden.Dewegregistreert actuelegegevensendoor
middelvan bordenwordenzonodigdeweggebruikers geïnformeerd engeïnstrueerd.
TijdensdepilotopdeN629onderzoekt deprovincie hoeweggebruikers reagerenopde
extraverkeersinformatie. DeInformatieveWegheefttot doeldeverkeersveiligheid opde
N629tevergroten,deoversteekbaarheidtevergroten eneenefficiënter weggebruikte
realiseren.
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2.2

Kadervoorbeoordelingproblematiek
Debestaande verkeersintensiteiten, verkeersafwikkeling enverkeersveiligheid alsmede
de autonome ontwikkeling daarin kunnen, in combinatie met (beleids)doelstellingen over
mobiliteit, bereikbaarheid enverkeersveiligheid dienen als basisvoor het duiden van de
ernst van deverkeersproblematiek van de N629. Evenzo kan de beschrijvingvan de
leefbaarheidsaspecten, in combinatie met beleidsdoelen en regelgeving,leiden tot conclusies over de ernst van de leefbaarheidsproblematiekvan de N629.Omdat op provinciaal niveau noggeen criteria voor de kwaliteit van deverkeersafwikkeling zijn
vastgesteld is onderstaand een aantal criteria benoemd op basisvan het beleid van rijk
en provincie. In dit hoofdstuk wordt de problematiek op de N629 op basis van deze
criteria inzichtelijk gemaakt.
In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van een aantal criteria voor de beoordelingvan de
verkeersproblematiek. Infase 2van het MERisvoor de beoordelingvan de alternatieven
het beoordelingskader op enkele punten aangepast onder anderewegens het gebruik van
een dynamisch verkeersmodel. Daardoor was het in fase 2niet meer noodzakelijk om
gebruik te maken van l/C-verhoudingen voor het beoordelen van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. In WIERFase 2 is dit verder beschreven.
Doorstroming en verkeersafwikkeling
l/C-verhoudingen: over het algemeen wordt een l/C-verhoudinggroter dan 0,85 als ongewenst beschouwd. In het studiegebied is een groot aantalwegvakken aanwezig, met per
wegvakvier l/C-verhoudingen. Strikt geredeneerd kanworden gesteld dat alle wegvakken
aan de indicatieve normvan 0,85 zouden moeten voldoen. Debeleidsdoelstellingen ten
aanzien van de l/C-verhoudingen zijn minder zwaarwegend geworden door de introductie
van reistijden als maat voorde kwaliteitvan deverkeersafwikkeling. Om die reden enomdat de in fase 2beschouwde oplossingsrichtingen met een dynamische model zijn doorgerekend is in MERfase 2niet meer gewerkt met l/C-verhoudingen.
Reistijd c.q. trajectsnelheid: op rijksniveau zijn kwaliteitsdoelen gesteld ten aanzien van
de acceptabele trajectsnelheden voor het hoofdwegennet. Opgrond hiervan kan als kwaliteitsdoel voor de N629 worden gesteld dat eenvertraging (extra reistijd) in het drukste
uurvan tot 50%,ten opzichte van de reistijd bij onbelemmerde doorstroming, als acceptabelwordt beschouwd.
Ambitie:eenbetrouwbareenacceptabelereistijd
Hetnationaleverkeers-envervoersplan 'NotaMobiliteit,naareenbetrouwbareen
voorspelbare bereikbaarheid,2004'bevatdeambitieomindeperiodetot 2020de
betrouwbaarheidtevergrotenendereistijdvandeurtot deurteverminderen.Hiertoezijn
streefwaardenvooreenacceptabelereistijdvastgesteld:
• Voorsnelwegen:degemiddelde reistijdtijdens despits maximaalanderhalf keerzolang
alsdereistijd buitendespits.
• Voorstedelijke(ring)wegenenniet-autosnelwegendieonderdeelzijnvanhet
hoofdwegennet:degemiddelde reistijdtijdens despits maximaaltweekeerzolangalsde
reistijd buitendespits.
DeN629valtonderdestreefwaardevoorniet-autosnelwegen dieonderdeelvormenvanhet
hoofdwegennet.Opbasishiervan isdestreefwaardevoordeN629eenmaximaaltweekeerzo
langereistijdtijdens despits,alsdaarbuiten.IndebeoordelingopreistijdvandeN629isde
piekinreistijdtijdensdespitsvergeleken metdereistijd ophetrustigste momenttijdensde
spits periode.Indien deextrareistijd meerdan50%meeris,wordtdedoorstromingalsniet
acceptabelbeschouwd.Hiermeewordtdereistijd kritisch benaderdtenopzichtevande
landelijkestreefwaarden.
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Onzekerheidoverreistijden: in hetbeleidwordterbelangaangehecht dat weggebruikers
weinigonzekerheden hebbenoverdereistijddiezevooreenbepaaldtraject nodighebben. Eengrotespreidingvan reistijdenwordtalsminder gewenst beschouwd.Inhet
beleidishiervoor geenobjectieve normopgenomen.Alsindicatieve normkanworden
gehanteerd dateenkansopeenonverwachte grotevertragingnietgroter magzijndan
25%.
CapaciteitaansluitingA27:uitgangspunt isdatergeenterugslagopdeA27mag
optreden.Ditkanbijvoorbeeld hetgevalzijnalshetonderliggendwegennet(enmetname
deeerstekruisingnadeafrit) onvoldoende capaciteit heeft.
Verkeersveiligheid
Duurzaam veiligeinrichting vandeweg:hetbeleid iseropgericht hetwegennet inte
richtenvolgensdeprincipesvanduurzaamveilig.Alscriterium wordtgehanteerd ofde
bestaande routevoldoetaanduurzaamveilig.
Aanwezigheidblackspots:blackspotszijnlocatieswaarineenperiodevandrie
achtereenvolgende jarenzesofmeerongevallen metletselhebben plaatsgevonden.Het
beleid iseropgericht blackspotsaantepakken,bijvoorbeeld door kruisingen of
wegvakken anders(doorgaans:duurzaamveilig) interichten.Alscriteriumwordt
derhalvedeaanwezigheidvanblack spotsgehanteerd.
Leefbaarheid
Oversteekbaarheid: deoversteekbaarheid isafhankelijkvanaspectenalsde
hiaatverdelinginhetverkeerendeoversteeklengte.Opbasisvandedynamische
modelleringisdeoversteekbaarheidvoorlangzaamverkeer inzichtelijk gemaaktvolgens
declassificeringvan hetCROW endemethodevanHaes.
Luchtkwaliteit: hierbijwordtgetoetstaandenormenvandeWet milieubeheer.
Geluidhinder: tenaanzienvangeluidhinder iservoor bestaandewoningen enbestaande
situaties geeneenduidige norm.Voor nieuwtebouwenwoningenwordt eenzogenaamde
voorkeursgrenswaarde gehanteerd.Alsmaatindebeoordelingvan deproblematiek kan
dewaardevan 53dB(Lden)wordengehanteerd.Overschrijdingvan dezewaardekanals
minder gewenstworden beschouwd,maarisnietzodanigdatdit leidttot verplichtingen
ommaatregelentenemen.Bij deaanlegvan nieuwewegenishetmogelijk omeenontheffingtekrijgentot hogerewaardendan 53dB.
Intabel2.1zijn decriteriavoordebeoordelingvan deproblematiekvan deN629
weergegeven.
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Tabel2.1:Criteria beoordelingproblematiekN629
aspect
doorstromingen
verkeersafwikkeling

criterium
l/C-verhoudingen

beleidsdoel
l/C opallewegvakken,beidespitsen
enrichtingen< 0,85

reistijd c.q.trajectsnelheid

vertragingindrukste uurmaximaal
50%vandeoptimale reistijd
kansoponverwachtevertraging
< 25%

onzekerheidover reistijd
capaciteitvantoe-enafrittenA27

geenterugslagopsnelweg

duurzaamveilige inrichting

ja/nee

objectieve verkeersonveiligheid

aanwezigheid blackspots

oversteekbaarheid
(fietsers/voetgangers)

gemiddeldewachttijd< 15s

luchtkwaliteit

voldoet aanWet Luchtkwaliteit

geluid

geenwoningen> 53dB

verkeersveiligheid

leefbaarheid

2.3

Problematiek huidigesituatie enautonome ontwikkeling
Omdeproblematiek inzichtelijktemakenisgebruikgemaaktvanverkeersmodellen.In
dezeparagraafvolgteersteentoelichtingvandemodellen.Deproblematiek rondde
N629wordtvervolgens beschrevenvoordeaspectendoorstromingenverkeersafwikkeling,verkeersveiligheid enleefbaarheid.Hierbij komendeindevoorgaande paragraaf
benoemdecriteriaaanbod.

2.3.1

Verkeersmodel
Statischverkeersmodel
Tenbehoevevandit MER iseenzogenaamdstatischverkeersmodelopgesteld.Meteen
statischverkeermodelkunnenprognoseswordengemaaktvoordeverkeersintensiteit
(hetaantalauto's perdagenvoordeochtend-enavondspits) opdewegeninhetstudiegebiedvoor detoekomstige situatie.Tenbehoevevandit rapportzijn prognosesgemaakt
voor hetjaar 2020.Tevenszijnherkomsten enbestemmingenvanhetverkeerdatgebruik
maaktvandeN629inzichtelijk gemaaktvoordehuidigeendetoekomstige situatie.Het
gebruikteverkeersmodelisgebaseerdophetregionaleverkeersmodel Midden-Brabant.
Indit model,datookvoorandereverkeersstudies inWest-Brabantwordtgebruikt,isde
bestaande ruimtelijkesituatie(wegen,woongebieden,bedrijventerreinen e.d.)opgenomenenwordttevensrekeninggehouden metdetoekomstigesituatie(nieuwewegen,
uitbreidingenvanwoon-enwerkgebieden e.d.).Hetmodelisgecalibreerdaande
werkelijk optredende situatie metbehulpvangegevensuitverkeerstellingen.Indebijlage
verkeer inhetbijlagerapport iseenbeschrijvingvanhetverkeersmodelopgenomen.Met
hetverkeersmodelisdehuidigeverkeersbelastingopdeN629inbeeldgebracht eniseen
doorkijk gemaakt naardeverkeersbelastingin2020.Infase2vanhetMERistevenseen
doorkijk gemaaktvoordeperiodena2020.InMERFase2isditbeschreven.
Dynamischverkeersmodel
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Metbehulpvan hetcomputerprogramma VISSIMiseendynamisch verkeersmodel
opgezetvoor N629.VISSIMiseenmicroscopisch modelengeeft eenvisueelbeeldvande
doorstromingvanindividuelevoertuigenoplokaleschaal.Opbasisvanhetmodelkunnen
realistische inschattingen wordengemaaktvanbijvoorbeeld reistijdenvanhettraject,
wachttijden perkruispunt etc.Demicroscopische opzetvandeVISSIMsimulatie maakt
hetopstellen ervankostbaar entijdrovend.Daaromiservoorgekozenomalleendehuidige,autonomeennul-plus situatie inhetmodeltesimuleren enopbasisdaarvankwalitatieve uitsprakentedoenoverdeoverigealternatieven.Indit hoofdstukwordt ingegaan
opderesultatenvoordehuidige (2007)endeautonomesituatie (2020).Indetweede
fasevanhetMERzijnaanvullendedynamische modelleringen uitgevoerd,onderandere
omiinzichttekrijgen indetoekomstvastheid vandeoplossingsrichtingen. InMERFase 2
isditbeschreven.
Deverkeersgegevensvanhetstatische modelfungeren alsinputvoordedynamische
modellering.Daarnaastzijndeconfiguratiesvandeverkeersregelinstallaties (VRI's)van
dekruisingen ophettraject gebruikt. Bijdedynamische modelleringvoor 2020 iservan
uitgegaan datdeinformatievewegnietoperationeel is.Tenaanzienvanhet
landbouwverkeer iseengevoeligheidsanalyse uitgevoerd.Dedynamische modellenvan
dehuidige,autonomeennul-plus situatiezijnnagerekend metenzonder 10
landbouwvoertuigen indespitsopdehoofdrijbaan.Indeonderstaande besprekingvan
deresultatenvandedynamischemodelleringzijn-bijwijzevaneenworst-case
benadering-altijd deresultaten gebruiktwaarbij rekeningisgehouden met
landbouwvoertuigen,tenzijandersaangegeven.
Uitgangspuntenvoor hetverkeersmodel
Inhetstatischeverkeersmodelisrekeninggehouden metdeInformatieveWegtussen
DongenenOosterhout.Degemeente Dongenheeft eenbesluitgenomenoverhet
vervangenvandebestaande kruisingWesterlaan-Middellaan-Heistraat dooreenrotonde.
Indeverkeersmodellen isvoordeautonomesituatie(2020) uitgegaanvanhet realiseren
vandezerotonde(eentweestrooks turborotonde metbypass).
Hetgebruikte regionaleverkeersmodelMidden-Brabant heeft devolgendebasiskenmerken(zieookbijlageverkeer in het bijlagenrapport):
huidigesituatie:planjaar 2004(gekalibreerdoptelcijfers 2004);
toekomstige situatie:prognosejaar 2020;
omgevingNRMNoord-Brabantversie3.1(waaronder ombouw Noordwesttangent
Tilburg(2x2 rijstroken) metaansluitingA58,N261alsautowegmet ongelijkvloerse
aansluitingen inclusief ombouwA59/N261,ombouw Hooipolder (kruispuntvorm
ombouw Hooipolder isnogniet bekend;eenbepaald principe isgekozen/aangenomen));
studiegebied:gemeenteTilburg,Dongen,GilzeenRijen,Goirle,Hilvarenbeek,
Oisterwijk, LoonopZand,KaatsheuvelenWaalwijk;
erisrekeninggehouden metdeontwikkelingvanOosterhout-Oost (1.000woningen
inOosterhout-Oost en40habedrijvigheid);
deontwikkelingen inDongen(200woningen centrum,850woningen inplan DeBeljaarten31woningen inderestvanDongen)zijninhetmodelopgenomen.
Inhetverkeersmodel isgeenrekeninggehouden meteeneventueleaanpassingvande
A27.
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Mobiliteitsplan Oosterhout
Deconclusies uit hetmobiliteitsplan vanOosterhoutzijnnietinhetmodelopgenomen. De
gemeenteraadvandegemeenteOosterhout heeftin2007hetMobiliteitsplanvastgesteld.Eén
vandekeuzesdiedaarbijzijngemaaktishetbenoemenvandeHoogstraat inOosterhouttot
verblijfsgebied.Datbetekentdatmaatregelenwordengetroffen omzoveelmogelijkte
voorkomen datverkeertussen DongenenOosteindenerzijdsenOosterhout anderzijds gebruik
maaktvandeHoogstraat.DitverkeerwordtvoortaangeachtgebruiktemakenvandeN629en
deBovensteweg,envervolgensdebestemminginOosterhouttebereikenviaéénvande
afslagenvandeBovensteweg.Ditleidttot minderafslaandenoverstekendverkeeropde
kruisingN629-Hoogstraat,maarooktoteentoenamevanhetverkeeropdeN629tennoorden
vandeHoogstraat en,metname,deEkelstraat.Ooknemendeafslaandebewegingenophet
kruispunt Ekelstraat-Provincialewegtoe.
Inhetverkeersmodelisdezewijzigingvoordeautonomesituatie(2020) nietopgenomen.Voor
detracéalternatievenisindemodelberekening reedsrekeninggehouden meteen
ongelijkvloerse kruisingvandeHoogstraat metdeN629,waarbijgeenuitwisselingvanverkeer
mogelijkis.

Vergelijkingmeteerderemodelstudies
Ineerderestudies(zoalsdeBORDT-studie)naardeverkeersproblematiek indeomgevingvan
Oosterhout enDongenzijnandere(oudere)verkeersmodellen gebruikt.Tentijdevanhet
opstellenvandeSMBvoorOosterhout-Oost isdeoverstap gemaaktnaareennieuwenactueel
verkeersmodel.Ditisonderanderetoegelicht indeSMBbijdestructuurvisie Oosterhout-Oost.
Degebruikte modellen blijkensterkverschillendeuitkomsten opteleveren,vooralvoorde
verkeersbelastingvanopdeN629.Ditisreedsgesignaleerd indeSMBvoordestructuurvisie
Oosterhout-Oost. Metdenieuwe,actuele modellen blijkt degroeivandeverkeersbelastingin
hetstudiegebiedveelkleinertezijndanvolgensdeoudemodellen.Dezeverschillen hebben
eenduidelijke invloedopdeprobleem-endoelstellingvandeN629.
Geziendezeverschillen iservoorgekozenomvoordit rapportgebruiktemakenvandemeest
recenteversievanhetregionaleverkeersmodel.Deverschillen metdeoudere modellenworden
onderandereveroorzaakt doordatdeouderemodellen infeite bedoeldwarenvoorkleinere
gebieden(schaalgroottegemeente),waarbijdeN629Oosterhout-Dongen opderandvanhet
modelgebied lag.Daarnaastbevattendeouderemodellen nietallerelevanteruimtelijke ontwikkelingen,zoalsdeplannenvoorwoningbouw endevoorgenomen aanpassingenvanwegenen
aansluitingen.
Hetnugebruikte modelisgekalibreerd aanverkeerstellingen enwordt geachthetbest
beschikbare modeltezijnvoordezestudie.Hetgebruikte modelis-met kleineverschillen-ook
gebruiktvoorandereplanstudies indeomgeving.

Achtergrond: Herkomsten en bestemmingen
Hetverkeersmodel biedt de mogelijkheid om zichtbaar te maken wat de herkomst en
bestemming isvan verkeer op een bepaald wegvak. Met behulp van deze zogenaamde
selected links kan bijvoorbeeld een uitspraak worden gedaan over het aandeel 'Dongens
verkeer' op de Heistraat. Deresultaten van enkele selected links zijn weergegeven in de
figuren 2.2, 2.3 en 2.4.
Hetverkeer op de Heistraat (ter plaatse van de kruising bij de Middellaan/Westerlaan,
figuur 2.2) heeft voor ongeveer 50%een herkomst of bestemming in Dongen (via de Middellaan). Daarnaast heeft nogongeveer 10%een herkomst of bestemming ten noorden
van de kruising. DeWesterlaan (richting brug) isverantwoordelijk voor bijna 40%van het
verkeer op de Heistraat. Derelatie met Tilburg is betrekkelijk klein: ongeveer 20%van het

blad18van158

projectnr. 165465
april 2011

MERN629Dongen-Oosterhout
Fase 1

oranjewoud

versie2.5

verkeer op de Heistraat heeft een herkomst of bestemming richtingTilburg. De verdeling
van de herkomst of bestemming is in 2020 ongeveer gelijk aan die in 2004.
120 1

a Westerlaan/ Laagstraat
• Westerlaan<>Tilburg
a Westerlaan<>Dongen-zuid
DWesterlaan<> Rijen
• Westerlaan/brug
OMiddellaan

2004

Figuur2.2

2020

GegevensuitselectedlinkHeistraat(percentages van verkeeropdeHeistraatter
hoogtevan kruisingmetde Westerlaan)

Infiguur 2.3 is de herkomst of bestemmingvoorverkeer op deWesterlaan (tussen de brug
en de kruising) weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de noordelijke en
zuidelijke richting.Van hetverkeer op deWesterlaan komt (in 2004) ongeveer 50%op de
Heistraat. Het overige verkeer heeft een herkomst of bestemming in Dongen via de Middellaan of het noordelijk deelvan deWesterlaan. In 2020 is het aandeelvan de Heistraat
toegenomen tot ruim 60%. Inzuidelijke richting isvooral de relatie met Rijenvan belang:
in 2004 heeft ruim 50%van het verkeer op deWesterlaan een relatie met de Rijenseweg.
In 2020 is dit aandeel lager (ongeveer 45%). In 2004 heeft ongeveer een kwart van het
verkeer op de Steenstraat een relatie met Tilburg. In 2020 is dit aandeel hoger (ruim
30%). Derestvan hetWesterlaan-verkeer (zuidelijke richting) heeft een herkomst of bestemming in het deelvan Dongen ten zuiden van het kanaal (bedrijventerrein Tichelrijt).
120

• Rijenseweg
• Steenstraat <>Tilburg
D Steenstraat <>Dongen-zuid

100

D Westerlaan/Laagstraat
• Middellaan

f

80

• Heistraat

2004/noord

Figuur2.3
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GegevensvandeselectedlinkSteenstraat (ter plaatsevandekruisingmetdeWesterlaan)
zijnweergegeven infiguur 2.4.Ookhier isonderscheidgemaaktintweerichtingen,oost
enwest.Inoostelijke richtingisdeverdelingtussendeherkomstofbestemminginhet
zuidelijk deelvanDongen(bedrijventerrein Tichelrijt) respectievelijk richtingTilburgin
2004ongeveergelijk:beide 50%.In2020ishetaandeelTilburggrotergeworden(ongeveer 56%).Debelangrijkste relatie inwestelijke richtingis(viadeWesterlaan) metde
Heistraat:ongeveer70%in2004enbij80%in2020.In2004isdeherkomstofbestemmingviadeRijensewegnoggoedvoorruim20%,in2020isditaandeelgedaaldtotonder
10%.EenkleindeelvanhetverkeeropdeSteenstraat heeft(viadeMiddellaan)een
relatiemetdekernvanDongen(ongeveer10%).
• Westerlaan<>Middellaan
• Westerlaan<>noord
• Westerlaan<>Heistraat
• Rijenseweg
• <>Tilburg
B <>Dongen-zuid

2004/oost

Figuur2.4

2004/west

2020/oost

2020/west

GegevensuitselectedlinkSteenstraat(percentagesvan verkeeropde Westerlaan
terhoogtevankruisingmetdeMiddellaan). Erisonderscheidgemaaktin
zuidelijkerichtingennoordelijkerichting

Ominzichttekrijgen indefunctie diedeN629tussendeSteenstraat endeA27heeftvoor
deontsluitingvanhetbedrijventerreinVossenbergbijTilburgiseenselectedlink(referentiesituatie 2020) gemaaktvoordeBurgemeester Letschertweg,juistwestelijkvande
aansluitingvanVossenberg.Hieruit blijktdathetgrootstedeelvanhetverkeer hiervan
gericht isophetzuiden(toekomstige oosttangentTilburg,Burg.Brokxweg)(figuur 2.5).
Ongeveer 5%vanhetverkeeropdeBurgemeester LetchertwegheeftviadeN629een
relatie metdeA27in/uit noordelijke richting.
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120

Burg.
Letschertweg

Figuur2.5

Burg
Brokxweg

Steenstraat

Heistraat

A27 noord

GegevensuitselectedlinkBurg. Letschertweg

Deinformatie uit deselectedlinks laatziendatdeN629tussen Oosterhout enDongen
vooreenbelangrijk deelfunctioneertvoordekernDongen,zowelviadeMiddellaan als
viadeWesterlaanvanuitzuidelijke richting(bedrijventerrein Tichelrijt).Hetdoorgaande
verkeervanennaarTilburg(viadeSteenstraat) enRijen(viadeRijenseweg) draagtmaar
vooreenrelatief kleindeelbijaandeverkeersbelastingvandeN629.Ditgeldtzowelvoor
dehuidigesituatie (2004)alsvoordeautonomeontwikkeling(2020).

2.3.2

2.3.2.1

Verkeersafwikkeling en doorstroming

l/C-verhoudingen
Metbehulpvanhetverkeersmodeliseenprognosegemaaktvoordeverkeersintensiteiten
in hetstudiegebiedvoor hetjaar2020.Ookdebestaandesituatie(2004) ismethet
modeldoorgerekend.Deresultatenzijn (inmotorvoertuigen (mvt)peretmaal)voorde
belangrijkstewegenweergegeven infiguur 2.6.Indeperiodetussen2004en2020neemt
deverkeersbelasting,metnameopdeHeistraat,sterktoe.Ditishetgevolgvaneengroter
verkeersaanbodvanuit Dongen, vanafdeSteenstraat enuit hetontwikkelingsgebiedvan
Oosterhout-oost.
Opbasisvandeverkeersgegevens enmetgebruikmakingvandegegevensoverdecapaciteitvandewegzijnvoorderelevantewegvakken ookdezogenaamde l/C-verhoudingen
berekend.Perwegvakzijnvierwaarden berekend,namelijkvoordeochtend-enavondspits intweerichtingen.Derangevandevier l/C-verhoudingen perwegvak isvoor 2020
weergegeven infiguur 2.7.
Uitdemodelgegevensblijkt dat metnamedeHeistraatzwaarwordt belast. Del/C-verhoudingen liggenronddewaarde 1,watwilzeggendatereengrotekansisopcongestie.
Voordeanderewegvakken isereengrotespreidingvanl/C-waarden.Datwilzeggendat
dekansopcongestieminder groot isenzichniet inelkespits eninbeide rijrichtingen
voordoet.
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Rijenseweg 2004
Heistraat 2004
Steenstraat 2004
Westerlaan (brug) 2004
Middellaan 2004

Rijenseweg 2020
Heistraat 2020
Steenstraat 2020
Westerlaan (brug) 2020
Middellaan 2020

0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
mvt/etm

Figuur 2.6

Verkeersintensiteiten (mvt/etm in 2004 en 2020) op de bestaande verbindingen
tussen Dongen en Oosterhout. Toelichting: zwr =zwaar vrachtverkeer, mid =
middelzwaar vrachtverkeer, licht = licht verkeer (personenauto's)

1,15

0,10
Middellaan 2020

Figuur 2.7

Westerlaan
(brug) 2020

Steenstraat 2020

Range van de l/C-verhoudingen op de bestaande verbindingen tussen Dongen en
Oosterhout (autonome ontwikkeling,
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Toelichtingl/C-verhouding
Del/C-verhouding isdeverhoudingtussen deIntensiteit (I)endecapaciteit (C)vaneenwegvak.
DeIwordt berekenddoor hetverkeersmodelenkomt(indit geval)overeenmetde hoeveelheid
verkeer inochtendofavondspits(periodevan2uur).DeIenCworden beide uitgedrukt inpae
(personenautoequivalenten). Bijhetberekenenvandeverkeersintensiteit inpaeworden
middelzwaar enzwaarverkeer (vrachtauto's)zwaardermeegenomendan personenauto's.
DeC iseenervaringsgetal,datperwegvakwordtingevuld.DeC (hoeveelverkeer kandeweg
maximaalverwerken?) hangt afvandebreedtevandeweg(aantalrijstroken perrichting) eneen
aantalanderefactoren.InhetverkeersmodelisperwegvakeenC ingebracht. DeCwordt
uitgedrukt inpae,inditgevalookvoorde2uurvandeavond-respectievelijk ochtendspits.
DoordelingvanIenC ontstaat del/C-verhouding.
Del/C-verhouding kanwordengebruiktalsindicatorvandekwaliteitvandeverkeersafwikkeling.Hoehogerdel/C-verhouding, hoegroterdeverkeersdruk indespitsenhoegroter
dekansopvertraging.Overhetalgemeenwordteenl-C-verhoudingvan0,8 -0,9 als bovengrens
gehanteerd.Bijhogerel/C-verhoudingenissprakevaneengrotekansopvertragingeneen
slechteverkeersafwikkeling. Indit rapport iseenl/C-verhoudingvan0,85 als kritisch
beschouwd.
Del/C-verhoudingen inditMERzijn bepaaldvoordeavond-enochtendspits,voortwee
richtingen.Perwegvakzijnderhalve4l/C-verhoudingen beschikbaar.

Vanuit het dynamische verkeersmodel voor de huidige situatie is de verkeersafwikkeling,
op basis van de l/C-verhouding, gevisualiseerd. Dit isweergegeven in de figuren 2.8 t/m
2.13. Dezefiguren geven naast hetverkeersbeeld in de huidige en de autonome situatie
(2020) ook een beeld van de huidige situatie met 10% meer verkeer. De huidige situatie
met 10% meerverkeer is als gevoeligheidsanalyse inzichtelijk gemaakt, omdat het
verkeersbeeld op de N629 varieert. Bij de gevoeligheidsanalyse leiden vooral kritische
punten ten aanzien van deverkeersafwikkeling in de huidige situatie tot knelpunten. In de
figuren is dit verschil met name tijdens deochtendspits goed te zien. Zowel tijdens de
ochtend- als de avondspits in de huidige situatie ontstaan devolgende knelpunten in de
verkeersafwikkeling:
•
•

de kruispunten bij deaansluitingen met deA27 (bij de avondspits met name de
oostelijke);
het kruispunt Middellaan - Westerlaan (huidige situatie zonder turborotonde,
autonome situatie met turborotonde).

Van deaansluitingen op deA27 is de noodzakelijke opstelcapaciteit momenteel groter
dan aanwezige opstelcapaciteit. Tevens is detotale kruispuntbelasting te hoog. Het
kruispunt Middellaan - Westerlaan heeft eente beperkte capaciteit waardoor op drie
toeleidende wegen lange wachtrijen ontstaan. Deze beide knelpunten gaan als doseerpunten voor de N629 dienen.
In deautonome situatie (2020) nemen de knelpunten in deverkeersafwikkeling toe.
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Figuur2.8:Gemiddeldverkeersbeeld
ochtendspitshuidigesituatie

Figuur2.11:Gemiddeldverkeersbeeld
avondspitshuidigesituatie

Figuur2.9:Gemiddeldverkeersbeeld
ochtendspitshuidigesituatiemet10%meer
verkeer

Figuur2.10:Gemiddeldverkeersbeeld
ochtendspitsautonomesituatie(2020)

Figuur2.12:Gemiddeldverkeersbeeld
avondspitshuidigesituatiemet10%meer
verkeer

Figuur2.13:Verkeersbeeldavondspits
autonomesituatie(2020)

Toelichtingfiguren 2.8 t/m 2.13
In defiguren is voor de autonome situatie degemiddelde afwikkelingskwaliteit per 5-minuten weergegeven. Dekleur geeft de
gemiddelde snelheid per tijdsinterval weer (groen = hoog, rood = langzaam/stilstaand) en de dikte de intensiteit.

Ontwikkelingvrachtverkeer
In hetverkeersmodel is onderscheid gemaakt tussen licht, middelzwaar en zwaar verkeer.
In de huidige situatie wordt het aandeelvrachtverkeer op deWesterlaan als relatief hoog
ervaren. Ditvrachtverkeer heeft zijn oorsprong met name op de bedrijventerreinen ten
zuiden van Dongen (Tichelrijt) en nabij Tilburg (Vossenberg).
Hetverkeersmodel iszo gecalibreerd aan tellingen dat de aandelen vrachtverkeer goed
overeenkomen (zie bijlage verkeer in het bijlagenrapport). Bij de modelberekeningen voor
het jaar 2020 is onder andere rekeninggehouden met de realisatie van de Noordwesttangent Tilburg (zie paragraaf 2.3.1).ln tabel 2.1b is een overzicht gegeven van de ontwikkelingvan het aandeelvrachtverkeer in absolute zin en als percentage van de totale
verkeersintensiteit op basis van de modelberekeningen.
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Tabel2.1b

Modelresultatenontwikkelingvrachtverkeer(middelzwaar+zwaarverkeer)
2004

Westerlaan /
brugWilhelminakanaal
Heistraat

2020

etmaalwaarde
vrachtverkeer
2480

%vantotale
intensiteit
17,5%

etmaalwaarde
vrachtverkeer
2450

%vantotale
intensiteit
15,3%

2410

12,6%

2860

10,0%

Hetaantalvrachtwagens opdegeselecteerdewegvakken (tabel2.1b)isinhetjaar 2020
gestegentenopzichtevanhetjaar 2004.Het percentagevrachtverkeer isechter licht
gedaald.Ditbetekenddathetaandeelvrachtverkeer mindersnelstijgt danhetaandeel
licht-enmiddelzwaarverkeer. Bijdeberekingenvandeeffectenvanverkeeropde
leefbaarheid(lucht,geluid) isdemodelmatigbepaaldevoertuigverdelinggebruikt.
Degevolgenvoordeleefbaarheid(geluidhinder, luchtkwaliteit) zijn inde betreffende
paragrafen inzichtelijk gemaakt.

2.3.2.2

Reistijden
Alsbelangrijkste indicatorvoordebeoordelingvandekwaliteitvandeverkeersafwikkelingkangebruikwordengemaaktvandereistijdofteweldetrajectsnelheid.Dezeparametergeeft immershetbestebeeldvandefeitelijke kwaliteitvandeverkeersafwikkeling,
omdat hierindeeffectenvandecapaciteitvandewegvakkenenvandeaansluitingenen
kruisingen,inverhoudingtot hetverkeersaanbod,inéénparameter samenkomen.Ook
sluit ditcriterium hetbesteaanbijdekwaliteitsdoelen zoalsdievoorhet hoofdwegennet
(indevormvantrajectsnelheden) inhetrijksbeleidzijnvastgelegd.Daarnaast isvanbelangdatdenubeschikbare(dynamische)verkeersmodellen en(feitelijkgemeten)gegevensoverdereistijdeengoedebeoordelingaandehandvandit criterium mogelijkmaken.
Meetgegevens reistijden indehuidige situatie
Inhetvoorjaar van2007 heeft deprovincie Noord-Brabant informatieverzameld overde
verkeersafwikkeling metbehulpvangegevensvanmobieletelefoons.Hetnetwerkvande
mobieletelefonie maakt hetmogelijk omvanelkemobieletelefoon permanent delocatie
tebepalen.Ditmaakthetookmogelijk deverplaatsingendesnelheidvanverplaatsente
meten.
Voordit MERheeftdeprovinciegegevens beschikbaar gesteldvoorhetweggedeeltetussendeSteenstraat endekruisingbij OosteindentussendeMiddellaan endeaansluiting
bijdeA27.Inditweggedeelte ligtookdehuidige kruisingMiddellaan-Westerlaan-Heistraat. Hetgaatomgegevensvoordemaanden maartenapril2007.Dezegegevensgeven
eengoedbeeldvandegemiddelde reistijdoverdittraject endeverschillentussende
spitsen endeminder drukkeuren.
Infiguur 2.14en2.15isdereistijdvoor beidetrajectenvoordeperiodetussen 7uur's
morgensen7uur'savondszichtbaar gemaakt.
Vanwegedeuitschieters inreistijden (bijvoorbeeld fietsers oflandbouwvoertuigen) isniet
hetgemiddeldeofdemodus(dewaardediehetmeestvoorkomt),maardemediaanen
het85-percentielgetoond.Demediaan isdewaardewaarbij dehelftvande
waarnemingengroterendehelftvandewaarnemingen kleiner is.Het85-percentiel isde
waardewaarbij 85%vandewaarnemingen kleinerzijn.Doordezewaardente gebruiken
wordt heteffectvanextreem langeofkortereistijden enheteffectvanwaarden die
toevalligvakervoorkomen maargeengemiddeld beeldgevenverminderd.

blad25van158

projectnr. 165465
april2011

MERN629Dongen-Oosterhout
Fasel

oranjewoud

versie2.5

540

A

480

/

.-A

.A

420
360

A .-

:yk----

^""''£•^1;^ Ä

'-•A-'-

•A

"$

"•A-."

300
240
180
- r 1 mediaan
120
60

— • - - r 2 mediaan
---A- - r185 percentiel
---A-- - r285 percentiel

.#

•

Figuur2.14

^

«y^

q>-

J> J>

^

&

J>
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Reistijden voorhettrajectMiddellaan-A27. raisrichtingDongen, rbrichting
Oosterhout

Infiguur 2.16 en 2.17 is het aantalwaarnemingen per periode van anderhalf uur en rijrichting opgenomen. In de beide spitsperioden is het aantal waarnemingen iets hoger dan
buiten de spitsen.
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Figuur 2.16

Aantal waarnemingen reistijden mobiele telefoon per periode
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Aantal waarnemingen reistijden mobiele telefoon per periode

TrajectSteenstraat-Oosteind
Indehuidigesituatie iserinrichtingr l (Oosterhout-Dongen) nauwelijks sprakevaneen
spitseffect. Dereistijdvoor hetheletraject ligt (mediaan)tussen 300en360seconden(5
tot 6minuten).Inderichtingr2Dongen-Oosterhout isdereistijd gemiddeld langer enis
ermeerverschiltussendedrukke periodes(deochtend-enavondspitsen) endeminder
drukke periodes.Hetverschilindezerichtingtussendelangste endekortste reistijd
(mediaan) bedraagtongeveer80seconden.Oftewel:indedrukste periode isdevertraging(mediaan) minder dananderhalve minuut(ca.25%),invergelijkingmetdeperiode
meteen(waarschijnlijk) ongestoordeverkeersafwikkeling. Indetegengestelde richting
betreft dit circa 50seconden.
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Traject Middellaan-A27
Dewaarnemingenvoor hettraject Middellaan-A27bevestigen hetbeeldvanhettraject
Steenstraat-Oosteind.Dereistijdvoordittraject bedraagt eveneensongeveer300-360
seconden enerisgeenspitseffect zichtbaar;dereistijdtijdens hetdrukstespitsmoment
isnauwelijksgroter dantijdens eenrustiger moment.Deextrareistijd iszeeracceptabel.
Modelleringreistijden huidigeenreferentiesituatie (2020)
Metbehulpvanhetdynamische modelzijndereistijdenvoordehuidigeendeautonome
situatie(referentiesituatie 2020) inzichtelijk gemaakt.Infiguur 2.18zijnvoorhettraject
Steenstraat -aansluitingA27dereistijden indeochtend-enavondspits opgenomenvoor
dehuidige enreferentiesituatie (2020).
Uitdegrafiekenvandereistijden inochtend-enavondspits kanwordenafgeleid datde
ondergrensvandereistijdvoor hettrajectSteenstraat-aansluitingA27indehuidigeen
autonomesituatie(2020)opongeveer400tot 500secondenligt.Dereistijd naarde
westelijke aansluitingisietslangerdannaardeoostelijkeaansluiting.
DereistijdenvanafdeA27richtingdeSteenstraatvariëren nietveeltussendehuidigeen
deautonomesituatie (2020).Indeomgekeerde richtingontstaatgedurendecirca 1uur
eentoenamevanreistijd indeautonomesituatie(2020)tenopzichtevandehuidige
situatie.Tijdensdeavondspits inderichtingvandeautosnelweg,isdezemeerdan50%
groterdandeminder drukke(spits) perioden.Dezeextra reistijdwordtopbasisvanhet
gestelde criteriumalsnietacceptabelbeschouwd.Bijdeochtendspits indezelfde richting
endebeidespitsen indetegengestelde richtingisdeextrareistijdtenopzichtevan
rustigere momenten minderdan 50%enisgeensprakevaneenknelpunt.
Ochtendspits

Avondspits

Steenstraat->toerit_westzijde

Steenstraat->toerit_oostzijde
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In defiguren 2.19 en 2.20 is de procentuele verdelingvan de reistijd (per periode van vijf
minuten in de beschouwde spitsperiode) weergegeven voor de meest kritische relatie
(Steenstraat -westelijke aansluiting A27).
Ook uit deze figuren blijkt dat langere reistijden met namevoorkomen in de avondspits
(hogere percentages langere reistijden). Met name in de richting Steentraat >A27 west
kunnen lange reistijden voorkomen.

• huktg»A27
• ref » A27
• huidig» Steenstraat
• ref » Steenstraat
ochtendspits,relatie Steenstraat -westelijke aansluiting

Figuur2.19

Procentueleverdelingvan dereistijdenochtendspits.Verticaleas:percentage,
horizontaleas:reistijd (inseconden)

B ref » A27
• huidig» Steenstraat
• r e f » Steenstraat
avondspits, relatie Steenstraat-westelijke aansluiting

Figuur2.20
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Procentueleverdelingvan dereistijdenavondspits.Verticaleas:percentage;
horizontaleas:reistijd (inseconden)
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Opbasisvanhetdynamische modelistevensinzichtverkregen indereistijdenvankleineretrajectdelen dandevoorgenoemde.Indehuidigesituatieontstaattijdensde
ochtendspits richtingDongenmeervertragingdanrichtingdeA27.Deextra rijstijd kanin
dedrukste periode(zowelavond-alsochtendspits) ophetdrukste(kleinere) trajectdeel
oplopentot maximaalcirca3minutentenopzichtevanminderdrukke(spits)perioden.
Indeautonomesituatie (2020)isdemaximaleextra reistijdopeenkleiner trajectdeel
maximaal3minutentenopzichtevandehuidigesituatie.Ditgeldtvoordeochtendspits
richtingdeA27.Indeavondspitsvandeautonomesituatie(2020)nemenookvooralde
reistijden opkleineretrajectdelen inderichtingvandeA27toetenopzichtevandehuidigesituatie;metnameophettrajectdeel Heistraat-Ekelstraat.Inomgekeerderichtingis
degrootstetoenameoptrajectdeeltussenOosterhout endeoostelijkeaansluitingopde
A27.
Tijdensdeochtendspits indeautonomesituatie (2020)bedraagtdeextra reistijdophet
traject Steenstraat -Heistraattussen8.15 en8.45 uurmaximaal1minuuttenopzichte
vandewat minderdrukke(spits)periode.DitishetgevolgvanterugslagvanhetdoseerlichtopderotondeMiddellaan-Westerlaan.Dereistijdenzijnvanafdezeaansluiting
tijdens hetdrukste uurindeautonomesituatie(2020) lagerdanindehuidigesituatie.Dit
wordtveroorzaakt doorderotonde Middellaan-Westerlaan.Dezerotondezorgtervoor
datvoertuigenvanafdeHeistraat indedrukste periodeeengoedeafwikkelinghebben.
Netwerkprestatie
Metbehulpvan hetdynamische modelistevensdenetwerkprestatievoordehuidige
situatieendeautonomeontwikkeling(2020)inbeeldgebracht.Denetwerkprestatie is
onderandereuitgedrukt indereistijdopbasisvanvoertuiguren/voertuig.Dezeresultaten
zijnweergegeven infiguur 2.21.Tezienisdatdereistijdvanhetnetwerkopbasisvan
voertuiguren/voertuigzowelvoordeochtend-alsvoordeavondspits indeautonome
situatie(2020) hoger ligt danindehuidigesituatie.Detoenameishetgrootst bijde
avondspits.Deuitdrukkingvandekwaliteitvandeverkeersafwikkeling inreistijd komt
overeen metdetrajectsnelheid/ degemiddeldesnelheid uitdenetwerkprestatie.Dezeis
tijdens deochtendspits 37,9km/h indehuidigesituatieen32,9km/h indeautonome
situatie(2020).Tijdensdeavondspits betreft dit 36,2 km/h indehuidigesituatieen27,5
km/h indeautonomesituatie(2020).

Netwerkprestatie reistijd: voertuiguren/voertuigen
400T—
350
300•
250
I Ochtendspits

'200

•Avondspits
150
100
50

04
Huidige situatie

Figuur2.21

Autonoom (2020)

Netwerkprestatiereistijd-voertuiguren/voertuig

Devoertuiguren gevendetijdaandieeenvoertuiggemiddeldgenomenverblijft binnen
hetnetwerk.Voertuigverliesuren (WU's)gevendehoeveelheidtijdaandie,gerekendover
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allevoertuigengedurendeeen2-uursspitsperiode,verloren gaatalsgevolgvanhet niet
kunnen halenvandegestelde normsnelheidvanhetwegvak. Hierhoortookstilstandbij
kruispunten bij.Denormsnelhedenvanhettrajectwordenopgenomeninhetbijlagenrapportverkeer.Indevoertuiguren isdusalhetaantalvoertuigverliesuren verwerkt.
Voorbeeld:eenaantalvan1.000 WU'swordt behaaldals 500voertuigen eenvertraging
oplopenvan2uurof4.000voertuigen eenvertragingoplopenvaneenkwartier. Dein
figuur 2.22weergegevenWU'szijn berekendpervoertuig.Hieruit blijkt datvergeleken
metdehuidigesituatie hetaantalWU'stoeneemt indeautonomesituatie (2020). Uit
figuur 2.22 blijkt datindeautonomesituatie(2020)gemiddeldgenomencirca 2,5 minuut
vertragingwordtopgelopendoorstilstandofvertragingenvanvoertuigen inhet netwerk.
Ochtendspits

voertuig(verlies)uren/voertuig
6,0
5,0
4,0
f 3,0
2,0
1.0

1

0,0
huidigesituatie

referentiesituatie 2020

I voertuiguren/voertuig • voertuigverliesuren/voertuig

Avondspits
voertuig(verlies)ure n/voertuig

7,0
6,0
5,0
~ 4,0
e
E

3,0
2,0
1,0
0,0
huidigesituatie

referentiesituatie 2020

Ivoertuiguren/voertuig •voertuigverliesuren/voertuig
Figuur 2.22

Voertuig(verlies)uren

avond- en ochtendspits

Opbasisvanhetdynamische modelistevensinzicht indeverliestijd perkruispuntverkregen.Tijdensdeochtendspits indeautonomesituatie(2020) hebbendekruispunten
Bovensteweg-westelijke aansluitingA27enMiddellaan-Westerlaan degrootstetotale
verliestijdvoorgemotoriseerdverkeer,respectievelijk 60,7 en54,1uur inhetdrukste uur.
Tijdens deavondspits indeautonomesituatie(2020) heeftvooralhetkruispunt Ekelstraat-oostelijkeaansluitingA27veelverliesuren,namelijk eentotaleverliestijdvoor
gemotoriseerdverkeervan107uurtijdens hetdrukste uur.Opsommigeanderekruis-
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puntenisderelatievetoename (alspercentage)tussendehuidigeendeautonome
situatie(2020)welaanzienlijk, maarzijndeabsoluteverliesuren inabsolutezin beperkt.
Dezezijnderhalvevoordebeoordelingvandeproblematiekvanondergeschiktbelang.
Wachtrijlengte
Hetdynamische modellevertinformatieoverdewachtrijlengtes.Hierbijzijn knelpunten
inzichtelijk gemaaktopbasisvandegemiddeldewachtrij endemaximumwachtrij.Inde
avond-enochtendspits doenzichmetnameproblemenvoorbij hetkruispunt nabijde
oostelijke aansluitingA27(richtingUtrecht).Daarnaast iserindeautonome situatie
(2020) eenprobleem bijdekruisingEkelstraat- Hoogstraat.
Waarindehuidigesituatie hetkruispunt Middellaan -Westerlaan nogvoor langewachtrijenzorgt,zalindeautonome situatie(2020)degeplandeturborotonde dewachtrijlengten bijdat kruispunt drastischverkorten.Momenteelblijkt dit nognietuit dewachtrijlengtes bijdezekruisingopbasisvanhetverkeersmodel.Uitgangspuntvooreen
nieuwerotonde opdezeplek isechtereenvoldoendecapaciteit.Deknelpunten diebij
dezekruisinginhetmodelzichtbaarzijnwordendaarmeeopgelost,waardoor inderdaad
voorgenoemdeverbeteringzaloptreden.

Onzekerheidoverreistijd

2.3.2.3

Langzaamen landbouwverkeer
Indehuidigeenautonomesituatie(2020)gaathetfietsverkeer overvrijliggendefietspadenlangshettracé.Dehoeveelheid,herkomstenbestemmingvanhetlandbouwverkeerdatgebruik maaktvan(eengedeeltevan)hettracévandeN629isonbekend. Om
toch ietstekunnenzeggenoverdeinvloedvanhetlandbouwverkeer iseengevoeligheidsanalyse uitgevoerd metbehulpvanVISSIM.Hiertoezijnindespitsperiode 10
landbouwvoertuigen inhetmodelopgenomen (ditaantalvan10landbouwvoertuigen is
dusniet bekenduit hetdaadwerkelijke gebruik maareenindicatieveaanname).Infiguur
2.23 isdegemiddelde reistijdendespreidingvandehuidigeenautonome situatie
(2020)weergegeven met,enzonder, landbouwverkeer.
ReistijdA27-Steenstraat:Avondspits

ReistijdA27-Steenstraat:Ochtenspits
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Figuur2.23
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landbouwverkeer
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Autonoom 2020met
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Reistijd[minuten]indeochtend-enavondspitsvoorhettrajectA27-Steenstraat

Gemiddeld neemtdereistijdvoorhettrajectafalshetlandbouwverkeer nietindedynamischemodelleringwordt meegenomen.Hetgaat hierom10totAOsecondenafnameop
gemiddeld 5,5 minutenreistijd.Despreidingvandereistijd-endusdeonzekerheidneemttoealslandbouwverkeer inhetmodelwordt meegenomen.Demaximale reistijd
metlandbouwverkeer isminder dan25%vandemaximale reistijdzonder landbouwverkeer,maarmeerdan/circa25%vandeminimale reistijdzonderlandbouwverkeer. Dit
geldtzowelvoordehuidigealsdeautonomesituatie(2020).Onzekerheidover reistijd

blad 32 van 158

dereistijd'

projectnr. 165465
april2011
versie 2.5

MER N629 Dongen - Oosterhout
Fase 1

oranjewoud

wordt daarom inbeidesituaties alstwijfelachtigbeoordeeld.Hoeweldeobjectieve
vertragingdoor landbouwverkeer nietgroot is,wordt devertragingdoorveelweggebruikerswelalshinderlijkvertragendondervonden.
Ondanksderelatief kleineverschillen iservoorgekozenomindeverdereverkeersanalysehetlandbouwverkeer meetenemenindeeffectvergelijking,bijwijzevanworstcase
benadering.

Figuur2.24

2.3.2.4

BeeldvandedagelijksefileopdeHeistraat(N629)bijDongen

Capaciteitvantoe-enafrittenA27
Uitdegevoeligheidsanalysevandeverkeersafwikkeling indehuidigesituatie(zoals
beschreven inparagraaf 2.3.2.1)blijkt datvandeaansluitingen opdeA27denoodzakelijkeopstelcapaciteit momenteelgroter isdandeaanwezigeopstelcapaciteit.Tevensisde
totalekruispuntbelastingtehoog.
Ookopbasisvanhetinzicht inwachtrijlengtes blijken indeautonomesituatie(zoals
beschreven inparagraaf 2.3.2.2)problementeontstaan metdeaansluitingenvandeA27.
DematevanterugslagopdeA27isniet inzichtelijk.

2.3.3

Verkeersveiligheid
Dehuidigewegvoldoet nietaandeprincipesvanduurzaamveilig.Ineenvergelijkende
beoordelingvandeverkeersveiligheid van hetprovincialewegennet,uitgevoerd doorde
provincie Noord-Brabant,isdeN629Oosterhout-Dongen niet alseen(relatief) onveilige
wegaangeduid.
Bijdezebeoordeling,waarinonderandereisgekeken naardeverkeersonveiligheid
(aantalongevallen) perkmweg,behoortdeN629niettot demeestonveiligewegenvan
deprovincie.
Intabel2.2 iseenoverzichtopgenomenvanderegistreerde ongevallen ophettraject
Dongen-Oosterhout. Indeperiode 2004-2006zijn intotaal25ongevallengeregistreerd,
waarbij bijdrieongevallen intotaaldrieslachtoffers zijngevallenwaarvoor overbrengen
naareenziekenhuis noodzakelijkwas.Bijdeoverigeongevallenwasalleensprakevan
materieleschade.Dewegvakken enkruisingenvandeN629zijn nietaangeduidals'black
spots'.
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Overzicht ongevalgegevens N629 (bron: provincie

Noord-Brabant)

ongevallen

2004
2005
2006

d
0
0
0

totaal

0

zkh
0
3
0

eh
0
0
0

1
1
0
0

3

0

1

ums
8
6
7
21

totaal
9
9
7

d
0
0
0

zkh
0
3
0

25

0

3

slachtoffers
eh

l

0
0
0

1
0
0

totaal
1
3
0

0

1

4

d=dodelijk slachtoffer
zkh= ziekenhuisopname
eh=eerste hulp
I= lichtgewond
ums= uitsluitend materieleschade

2.3.4

Leefbaarheid
Oversteekbaarheid
DeN629vervult meerderefuncties:dewegheeftzoweleengebiedsontsluitingsfunctie als
eenfunctiealserftoegangsweg.DeverkeersbelastingopdeN629leidttot beperkingen
voordefunctiealserftoegangsweg:alsgevolgvandehoeveelheidverkeer komthetvaak
voordatvanafdeerftoegangen dewegnietdirect kanwordenopgereden,maardatmoet
wordengewachttot erruimteisopdeweg.Ditgeldtookvoor hetoverstekenvandeweg.
Alséénvandeproblemenvandebestaande N629isdanookgenoemddeslechteoversteekbaarheid endeproblemenomvanafdewoningen enbedrijven dewegopterijden.
Depilotvande'informatieveweg'isermedeopgerichtdeoversteekbaarheidteverbeteren.Doordemaatregelenvandeinformatieveweg,metnamedeverkeerslichten,
ontstaat inzekerezineenvormvan'blokrijden'opdeweg.
Opbasisvandedynamischemodelleringisdeoversteekbaarheid,volgensde
classificatievanonderanderehetCROWendemethode Haes,zowelindehuidigealsde
autonome situatie(2020)slechttotzeerslechttenoemen.Dezebevindingkomtovereen
metdewijzewaaropdeoversteekbaarheidwordt ervaren. Indeautonomesituatie(2020)
verslechtert deoversteekbaarheid overhetalgemeen,doordat meerverkeeraanwezigis.
Terplaatsevandeongelijkvloerse kruisingenzoalsbijdeHoogstraatverbetertde
oversteekbaarheid.DitgeldtookvoordekruisingbijdeMiddellaan.Ditisechter het
gevolgvaneenslechteverkeersafwikkelingopanderelocaties,waardoorter plaatsevan
deMiddellaan minderverkeeraanwezigis.
Luchtengeluid
Hetverkeeropdebestaande N629heeftgevolgenvoordeleefbaarheidvandeomgeving.
Hetverkeerveroorzaaktverkeerslawaaienheeft effectopdeluchtkwaliteit. Langsde
bestaande N629enindebebouwde komvanDongen-metnameindeomgevingvande
Westerlaan-wordt hetverkeeropdeN629alshinderlijkervaren.
Uithetluchtkwaliteitsplan vandegemeenteDongenblijkt datlangsdeWesterlaande
grenswaardenvandeluchtkwaliteit nietwordenoverschreden.
Naarverwachtingisdegeluidbelastingvanwoningen langsdeHeistraat hogerdande
zogenaamdevoorkeursgrenswaarde (dit isinMER Fase2naderinzichtelijk gemaakt).De
geluidsituatie isechter nietzodanigdatsprakeisvaneenzogenaamde saneringssituatie.
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2.4

Overzicht beoordelingproblematiek enconclusies
Opbasisvanuiteenzettingvandeproblematiek indehuidige endeautonome situatie
(2020) isintabel2.3 eenoverzichtvandebeoordelingweergegeven.

Tabel2.3 Isereenprobleem?Toelichting:
v:voldoet, geenprobleem;
n:voldoetniet,dusprobleem;
t:twijfel,geenoptimalesituatiemaarookgeen hardprobleem
aspect
doorstromingen
verkeersafwikkeling

criterium
l/C-verhoudingen
reistijdc.q.
trajectsnelheid
onzekerheidover reistijd
capaciteitvantoe-en
afrittenA27

aspect
verkeersveiligheid

leefbaarheid

beleidsdoel/ norm
l/C opallewegvakken,beide
spitsenenrichtingen< 0,85
vertragingindruksteuur
maximaal 50%vandeoptimale
reistijd
kansoponverwachte vertraging
<25%
geenterugslagopsnelweg

huidig

v

autonome
situatie2020

t

t

t

t

t

huidig

autonome
situatie2020

criterium
duurzaamveilige
inrichting
objectieve
verkeersonveiligheid

beleidsdoel/ norm
ja/nee
aanwezigheid blackspots

V

V

oversteekbaarheid
(fietsers/voetgangers)
luchtkwaliteit

gemiddeldewachttijd< 15s

t

t

voldoet aanWet Luchtkwaliteit

V

V

geluid

geenwoningen> 53dB

n

n

Verkeersafwikkeling
Opbasisvandevoorgaandeanalysevandegegevensvanhetstatische endynamische
modelkaneenaantalconclusieswordengetrokkenwat betreft deverkeersproblematiek
vandeN629.Dezebeoordelingheefteenkwalitatief karakter,omdat hetgaatom verschillendewegenenwegvakken dieniet inééncijferweertegevenzijn.
Indeeersteplaats kangeconcludeerdwordendatstatischemodellen beperkingenhebbenalshetgaatomhetbeoordelenvandekwaliteitvandeverkeersafwikkeling. De statische modellen leverenverkeersintensiteiten en(gecombineerd metwegcapaciteiten)
l/C-verhoudingen. Doorhetstatischeenmacroscopische karaktervandezeverkeersmodellen kaneenmeergedetailleerde knelpuntenanalyse echter nietwordenuitgevoerd.
Daarvoorzijngegevensnodigoverreistijden,verliesuren enwachtrijlengten bijkruispunten enaansluitingen.
Nadeanalysevanderesultatenvanhetdynamische modelenvandefeitelijke gegevens
overdereistijdenophettraject indehuidigesituatie kanwordenvastgesteld datde gemiddelde reistijden overdeN629tussen DongenendeA27 indebeide spitsperioden
geengroteproblemen latenzien.Erissprakevanenigevertraging,maardezeis beperkt.
Indeautonome situatie(2020) isdegemiddelde reistijd langerdanindehuidigesituatie.
Detoenamevanreistijd ishetgrootsttijdens deavondspits.Indeavondspits inde
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richtingvandeA27isdevertragingophetdrukstemomentniet meeracceptabel.Inde
tegengestelde richtingentijdens deochtendspits inbeiderichtingenontstaatgeen
probleem indereistijd.Devertragingwordt metnameveroorzaakt doordetekleinecapaciteitvandeaansluitingen.Doordeonvoldoendecapaciteitvandeaansluitingen isook
sprakevanterugslagopdeA27.
Hetlandbouwverkeeropdewegleidttot enigeonzekerheidoverdereistijd engemiddeld
tot eenkleinetoenamevandereistijd.
Opeenaantalkruispunten isdewachtrijlengte echter dermatelangdatersprakeisvan
hindervandedoorstroming.Ditspeelt indeautonomesituatie(2020)metnamebijde
aansluitingopdeA27endekruisingvandeN629metdeHoogstraat. Derotonde
Middellaan/Westerlaabheefteen positieve bijdrageopdedoorstromingvanhetverkeer.
Dedoorstromingsproblemen opdeN629zijndusmetnamegerelateerdaande
afwikkelingvanverkeeropdekruispunten.
Hoeweldehogel/C-verhoudingen,langewachtrijlengten endedaarmeegeassocieerde
vertragingen bijdehierboven genoemdekruispunten opdit momentnietgoedtot uiting
komtindereistijden dievanhettrajectzijn berekendzalditweldegelijk debelevingversterkendatereenprobleem is.Desubjectieve belevingvancongestievanhet netwerk
lijkt daarmeebeperkttewordenondersteunddoorfeitelijke gegevens.Eenaantalbelangrijkefactoren dieinvloedhebbenopdebelevingkanechterworden beschreven.Zoisde
belevingmetnameafhankelijkvandefrequentieendetijdsduurvandecongestie.
Verkeersveiligheid
Deconclusietenaanzienvandeverkeersveiligheid isdatdebestaandewegendewegin
deautonomesituatie(2020) nietvoldoetaandevereistenvanduurzaamveilig,maardat
ditvooralsnogniettot uitingisgekomeninongevalsgegevens. Dewegisniet onveiliger
dananderewegenvanhetprovincialewegennet.Aanpassingvandewegaandeprincipes
vanduurzaamveiligkomtdeverkeersveiligheid tegoede.
DeterugslagopdeA27isvanuitverkeersveiligheid ongewenst.
Leefbaarheid
Uitdebeschrijvingvandebestaande situatieenautonomeontwikkelingvandeleefbaarheidsaspecten (oversteekbaarheid,geluidhinder, effectenopluchtkwaliteit) blijkt datde
bestaande N629duidelijke effecten heeft.Deoversteekbaarheidwordt alsslechttotzeer
slecht beoordeeld.Deinformatievewegleidttot eenbeteresituatiedanvoorheen,maar
lost hetprobleem nietop.
Dewoningen langsdewegenindeDongensewijk langsdeWesterlaan ondervinden
effectenvanhetverkeer; hetverkeerwordt alshinderlijkervaren.
Tenaanzienvandeluchtkwaliteit blijkt nietdatlangsdebestaanderoutedegrenswaardenvoordeluchtkwaliteit wordenoverschreden.Tenaanzienvandegeluidbelasting
blijken langsdebestaande N629woningenaanwezigtezijnwaardewaardevan 53dB
wordtoverschreden.

2.5

Doel
HetdoelvanderealisatievaneennieuweN629ishetbiedenvaneentoekomstvasteoplossingvoordeverkeersgerelateerde problematiek openlangsdebestaandewegverbindingDongen-Oosterhout (A27).Dezeoplossingisookoplangetermijn (na2020) in
staatomtezorgenvooreengoedeverkeersafwikkeling inhetgebiedenvergroottevens
deverkeersveiligheid endeleefbaarheid.
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Ontwikkelingalternatievenenvarianten
Dealternatieven envarianten inditMERzijn ineenuitvoerigprocesgeselecteerdomdeel
uittemakenvanditMER.Inhetonderstaande isdeontwikkelingvandealternatievenen
variantenbeschreven.

3.1

VoorgeschiedenisregionalewegverbindingN629
Hetonderzoek naardeverkeersproblematiek ronddeN629heefteenlangevoorgeschiedenis.Een viertalstudies naardeknelpunten inhetgebiedendemogelijkhedenen
oplossingen isvoorafgegaanaandehuidige m.e.r.-procedure.Hierbij iseengrootaantal
alternatieven envarianten opverkeersprobleemoplossendvermogenen milieueffecten
onderzocht.Inbijlage2vandestartnotitie iseenuitgebreidesamenvattingvande
voorgeschiedenis opgenomen.Hetonderstaande bevatdehoofdlijnen.
BORD-verkeerstudie
In1999hebbendegemeenten Breda,Oosterhout,GilzeenRijenenDongensamenmet
deprovincie Noord-Brabant eenonderzoek laten uitvoeren naarderegionaleverkeerssituatie rondomdeA27tussendeaansluitingBreda-Noordenknooppunt Hooipolder.De
BORD-verkeerstudie heeftgeresulteerd ineenregionalevisieopdeverkeersstructuur.
BORDT-verkenning
Ineenlaterstadium heeftdegemeenteTilburgzichaangesloten.SindsdienwerdgesprokenoverhetBORDT-gebied.IneenvervolgopdeBORD-verkeerstudie isdehuidigeen
toekomstigeverkeersproblematiek opdeverbindingTilburgwest-Dongen-Oosterhout
onderzocht.Indezezogenaamde BORDT-verkenning(2002)zijnelftracé-variantenals
mogelijkeoplossingsrichtingvoordeverkeersproblematiek onderzocht.Dezeelfvariantenzijnonderverdeeld invieralternatieve oplossingsrichtingen: benuttingvanhethuidigetracé,bundelingmethetkanaal,dubbeleaansluitingopdeA27eneenaantalzuidelijkevarianten.IndeBORDT-verkenningisgeconcludeerddatdezuidelijkevarianten
(nieuwetracéstenzuidenvanhetWilhelminakanaal) zogoedalsgeenoplossingbieden
voordeverkeersproblematiek tussen DongenenOosterhout.Voordeoverigevarianten is
verderonderzoekaangeraden.
Integrale effectenstudie
IndeIntegraleEffectenstudie Dongen-Oosterhout zijndeelfvarianten/alternatieven uit
deBORDT-verkenningnogmaalsonderzocht.OpverzoekvandegemeenteDongenzijn
ookdezuidelijkevarianten inditonderzoek meegenomen.Deeffectenstudie richttezich
nietalleenopdeverkeerseffecten maarookopmilieugevolgen enkostenvandevarianten.Metbehulpvaneenmulticriteria-analysezijndevarianten onderlingvergeleken.In
destudie isgeconcludeerd dateennieuwtracéten noordenvanhetkanaalendevariantenmettweeaansluitingen opdeA27demeestkansrijkealternatievenzijn.Verder isin
deeffectenstudie aangegevendateenbenuttingvanhethuidigetracéalsoplossingsrichtingnogaandachtverdient.
SMBStrategischeGebiedsvisie Oosterhout-Oost
Devolgendestapinhetoplossenvandeverkeersproblematiek opdeN629isgenomenin
deStrategischeMilieubeoordeling(SMB)diedoordegemeenteOosterhout isopgesteld
tenbehoevevandeStrategischeGebiedsvisieOosterhout-Oost (SGV).Degebiedsvisie is
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vastgelegd bij devaststellingvanhetstructuurplan Oosterhout-Oost injanuari 2007.De
gemeente Dongenendeprovincie NoordBrabantzijndirect betrokken geweestbijhet
opstellenvandeSGVendeSMB.InhetkadervandeSMBzijndemeest kansrijke
variantenvandeIntegrale Effectenstudie onderzocht opeenbreedscalaaan
milieueffecten.Daarnaast isereenMeestMilieuvriendelijk Alternatiefontwikkeld:een
nieuwtracégrotendeels parallelaandehuidige N629(Heistraat) dataansluit opde
Westerlaan.DitlaatstealternatiefwerddoordegemeenteOosterhout gekozenals
voorkeursalternatief voordeontwikkelingen tenOostenvanOosterhout.Metnamehet
vermogenomverkeersproblematiek opdehuidige N629(Heistraat) optelossen,in
combinatie metdebeperktegevolgenvoordegroeneomgevinghebben bij dezekeuzede
doorslaggegeven.
Huidige planstudie/m.e.r.
Deprovincie Noord-Brabant heeft,geziendeaanwezigeverkeersproblemen,het initiatief
genomenvoordehuidige planstudie/m.e.r.. Dem.e.r.-procedureisgekoppeld aande
wijzigingvanhetbestemmingplanvandegemeenten DongenenOosterhout,datde
aanlegvaneennieuwtracémogelijk maakt.
Intabel3.1zijndezestudies inchronologischevolgordeweergegeven.Inbijlage2vande
startnotitie isdevoorgeschiedenis gedetailleerd uiteengezet,inclusieffigurenvanalle
reedsbehandeldevarianten.
Tabel3.1
Studie

Hetvoortraject, deopdrachtgevers, hetdoelenhetresultaat.
Wie
Doel
Resultaat

BORD-verkeersstudie
(1999)

Breda
Oosterhout
GilzeenRijen
Dongen

Verkeersstudievan
knelpunten

Knelpunten inbeeldgebracht

BORDT-verkenning(2002)

Breda
Oosterhout
GilzeenRijen
Dongen
Tilburg
Noord-Brabant

Uitwerkenvan oplossingen
voorknelpunten.Tevens
globaaldeeffectenvande
verschillendevarianten in
kaart brengen

11 varianten ontwikkeld metadviesom
8verdertebestuderen.

BORDTOVverkenning
(2002)

Breda
Oosterhout
GilzeenRijen
Dongen
Tilburg
Noord-Brabant

Verkenningvande
mogelijkhedenvoor
openbaarvervoeropdelijn
Tilburg-DongenOosterhout.

Openbaarvervoer mogelijkheden in
beeld

Integrale effectenstudie
Dongen-Oosterhout
(2005)

Breda
Oosterhout
GilzeenRijen
Dongen
Tilburg
Noord-Brabant

Trechteren aantal
variantenvande BORDTverkenningdoor middel
vanvergelijkingvan
varianten.

De11variantenvandeBORDTverkenningzijnteruggebracht naar3
kansrijkevarianten

Strategische Gebiedsvisie
Oosterhout-Oost (2006)

Oosterhout

TenaanzienvandeN629:
hetzoeken naareen
oplossingvande
verkeersproblematiek.

3kansrijkevariantenvande
effectenstudie zijnaangevuldmeteen
voorkeursalternatief. Dit
voorkeursalternatief isindehuidige
planstudie meegenomenalshet
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Studie

Wie

Huidigeplanstudie/m.e.r.
N629

3.2

Oosterhout
Dongen
Noord-Brabant

Doel
Milieueffectbeoordeling

Resultaat
Parallelalternatief
Tenbehoevevankeuze
voorkeursalternatief enrealisatie N629
zijn 9alternatieven envarianten inhet
MERonderzocht.

Gebiedsscan:tweealternatievemogelijkheden
Om de inpassingsmogelijkheden van een nieuw tracé in,met name,het kwetsbare en nog
ruim begrensde gebied tenwesten van Dongen te onderzoeken is -ten behoevevan de
startnotitie- eenvooronderzoek uitgevoerd in devorm van een gebiedsscan. Dit
onderzoek heeft zich gericht op het gedeelte globaal gelegen tussen de Brede Heistraat,
de Heistraat, deWesterlaan en de Steenstraat. Degebiedsscan heeft geresulteerd in een
aantal mogelijke oplossingsrichtingen ('alternatieven') voor de N629. Het vooronderzoek
is uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant in samenspraak met de beide gemeenten.
Tijdens het onderzoek is overleggevoerd met (vertegenwoordigers) van bewoners en
belangengroepen in het inpassingsgebied.

Figuur3.1

Aangegeveninhetblauwishetonderzoeksgebiedvan degebiedsscan.

Op basis van voorgaande onderzoeken (paragraaf 3.1) enaanvullend (veld)onderzoek zijn
de kenmerken (functies,waarde, status) van het onderzoeksgebied (figuur 3.1) in beeld
gebracht. Daarnaast is in degebiedsscan ook gekeken naar deverkeersintensiteiten en is
indicatief gekeken naar het ruimtebeslag en de kosten van deweg.Verder is een indicatie
gegeven van deeffecten op leefbaarheid en sociale aspecten.
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In hetvoortraject zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen benoemd, hier aangeduid als
het 'Parallelalternatief' en het 'Omleidingalternatief'. Het Parallelalternatief is gebaseerd
op hetvoorkeursalternatief in de SMBvan degebiedsvisie Oosterhout-Oost. Het
Omleidingalternatief is door de gemeente Dongen als mogelijke oplossingsrichting
aangedragen.
Degebiedsscan was erop gericht om nate gaan of naast deze oplossingsrichtingen nog
andere mogelijkheden aanwezigzijn en omverder richting te geven aan de manier waarop de beide alternatieven in de startnotitie konden worden opgenomen.
Heikant,

TA

Figuur 3.2

Hetnoordelijkdeelvan hetzoekgebieddientalseenheidworden behouden.

Degebiedsscan heeft tot de conclusie geleid dat indien Het Blik en de directe omgeving
ten noorden van het kanaal als eenheid wordt gehandhaafd (figuur 3.2), dat dan naast de
principe-oplossingen van het Parallelalternatiefen Omleidingalternatief geen andere
oplossingen mogelijk zijn: het sparen van het in figuur 3.2 aangegeven gebied ten
noorden van het kanaal leidt ertoe dat tracés of aan de oostkant (oftewel: overeenkomend met Parallelalternatief) of aan dewestkant (oftewel: Omleidingaltematief)
moeten worden gezocht. Deprincipes van beide alternatieven zijn in figuur 3.3
weergegeven.

Omleidingalternatief

Parallelalternatief

Kruising
Heistraat/Westerlaan

1 Splitsingspunt

Kruising
Heistraat/Westerlaan

|Splitsingspunt

m

Steenstraat

Steenstraat
|Aansluiting

Figuur3.3

Principes van beidealternatieven
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Startnotitie:driealternatieven,zesvarianten
Opbasisvandeconclusiesvandegebiedscanzijnindestartnotitie deverschillende
principe-oplossingsrichtingen ineenaantaltracévarianten uitgewerkt. Deintabel 3.2
opgenomenalternatieven envariantenzijnindezeparagraafinglobalezinbeschreven.In
defiguur 3.4zijn ineenluchtfoto allealternatieven envariantenvandestartnotitie
ingetekend.
Tabel3.2

Deindestartnotitiebeschrevenalternatievenen varianten
Variant
-

Alternatief
Nulplus-alternatief
Parallelalternatief

Omleidingaltematief

Noord
Zuid
Stroomlijn 1
Stroomlijn2
BundelingNoord
BundelingZuid

Nulplus-alternatief
HetNulplus-alternatiefvolgtzoveelmogelijk debestaande N629waarbijwordt gestreefd
naareeninrichtingopbasisvanhetprincipe DuurzaamVeilig.
Parallelalternatief
InhetParallelalternatief zijntweevarianten onderscheiden.Vanafdeaansluitingopde
rijkswegA27bijdeEkelstraatvolgen beidevarianten hetzelfdetracétothet
'splitsingspunt'terhoogtevandeHeikantsestraat. Diteerstegedeeltevanhettracéis
aangesloten opdeEkelstraatterhoogtevanhetkruispunt Ekelstraat/Provincialewegen
loopt openigeafstand parallelaandeN629.DeHoogstraatwordt inbeidevarianten
ongelijkvloers gekruist.
Hettracévandenoordelijkevariant (Pn)sluit noordelijkvandebegraafplaats aanopde
Heistraat.Hettracévandezuidelijkevariant(Pz)loopttenzuidenvandebegraafplaats,
volgt deOudeDongenseBaanensluitaanopdeWesterlaan.
Omleidingalternatief
InhetOmleidingalternatief zijnviervarianten onderscheiden.Ookbij het Omleidingalternatief isheteerstegedeelte(vanafdeA27)vanhettracévanallevarianten gelijk.Het
eerstegedeeltevanhettracéisaangesloten opdeEkelstraatterhoogtevanhet kruispunt
Ekelstraat/Provincialewegenlooptopenigeafstand parallelaandeN629totaanhet
splitsingspunt ter hoogtevandeHeikantsestraat. DeHoogstraatwordt inbeidevarianten
ongelijkvloers gekruistzonder uitwisseling.Oostelijkvanhetsplitsingspunt bestaatelke
variant uiteennoordelijketak(tussensplitsingspunt enWesterlaan) eneenzuidelijketak
(tussen splitsingspunt enSteenstraat).Nahetsplitsingspunt zijnindestartnotitievier
tracévariantenvoordezuidelijketak beschreven.Elkevariant heefteenaansluitingopde
Heistraatvanafhetsplitsingspunt,denoordelijketak.Inhetonderstaande isdezuidelijke
takvandevariantenvanhetOmleidingalternatief beschreven.
DezuidelijketakvandebeideStroomlijnvarianten (SI enS2)kruist hetkanaal,loopt
door hetbosgebied DeDuiventoren ensluitaanopdeSteenstraat.Waarvariant
Stroomlijn 1hetkanaalschuin kruist (langebrug),voorzietvariant Stroomlijn 2ineen
meerloodrechte kruisingvanhetkanaal.
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Hettracévandezuidelijketakvandevariant BundelingNoord(Bn)looptvanafhetsplitsingspunt inzuidelijke richtingenvolgt aandenoordelijkezijde het kanaalomvervolgens
aantesluitenopdeWesterlaanter hoogtevandehuidigebrugoverhetkanaal.Bijdeze
variant isdusgeennieuwebrugnodig.
Dezuidelijktakvandevariant BundelingZuid(Bz)kruist hetkanaalloodrechtter hoogte
vandeBredeHeistraatwaarna hettracé-omhetbosgebiedteontzien-langsdezuidelijke
oevervanhetkanaalgelegen isomvervolgensaantesluiten opdeSteenstraat.

Figuur 3.4

blad43van158

Alle alternatieven en varianten zoals die in de starnotitie zijn beschreven.

projectnr. 165465
april2011

MERN629Dongen-Oosterhout
Fase1

oranjewoud

versie2.5

3.4

Richtlijnfase:vieralternatieven,achtvarianten
Zoalsinhoofdstuk 1reedsvermeldzijntijdensderichtlijnenfase doordegemeenteraden
vanOosterhout enDongennogtweevariantentoegevoegdaandeteonderzoeken
alternatieven inhetMER.Beidevarianten kunnengezienwordenalsresultaatvan
eenzelfdegedachte:hetleggenvaneenverbindingtussen DongenendeA27ter hoogte
vanKalixBerna(meteennieuweaansluitingopdeA27).OmdezeredenzijnzeinhetMER
opgenomenalséénalternatief mettweevarianten.DeDOA-variant (van:platformDongen
OosterhoutAnders)endeLOA-variant (oorspronkelijk 'logisch'-altematief)vallenindit
MERonderhetRichtlijnenalternatief.Intabel3.3zijnallealternatieven envarianten
opgenomen dieindit MERzijnonderzocht.Eenafbeeldingvandevoorgenomentracés
vandeDOA-enLOA-variant isindebeschrijvingvandealternatieven inhoofdstuk4
opgenomen.
Tabel3.3

Deindestartnotitiebeschrevenalternatievenen variantenplusdevarianten
toegevoegdtijdensderichtlijnfase.

Alternatief
Nulplus-alternatief

Variant

Parallelalternatief

Zuid
Noord
Stroomlijn 1
Stroomlijn2
BundelingNoord
BundelingZuid
DOA
LOA

Omleidingalternatief

Richtlijnenalternatief
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Huidigesituatieen autonomeontwikkeling
4.1

Inleiding
Indit hoofdstuk iseenalgemenebeschrijvinggegevenvandehuidigesituatie binnenhet
zoekgebied enautonomeontwikkelingen tot hetjaar2020.Metautonome ontwikkelingen
wordendereedsvastgestelde (ruimtelijke) plannenenbeleidtot hetjaar2020 bedoeld
diemogelijk invloedkunnen hebbenophetvoornementotaanlegvaneennieuweweg.De
huidigesituatieendeautonomeontwikkelingenvormensamendereferentiesituatie.Dit
isdesituatiezoalsdiezouzijninhetjaartal2020alshetvoornemen niet gerealiseerd
zouworden.Deeffectbeschrijvingen vandealternatieven inhoofdstuk 7zijntegende
referentiesituatie -ofteweldereferentiesituatie- afgezet.Ditmaakteenadequate
vergelijkingvandealternatieven mogelijk.
Indit hoofdstuk ismetnameingegaanopdehuidigesituatie binnendeverschillende
deelzoekgebieden.Dehuidigesituatie isbeschreven perdeelgebied (ziefiguur4.1).
Daarnaastzijndeautonomeontwikkelingen endegevolgendaarvan inbeeldgebracht.
Alslaatste iseenaantalaandachtspunten inkaartgebracht dieeeninvloedhebbengehad
opdekeuzevandeliggingvanhettracé.Dezeaandachtspunten zijntevensbelangrijk bij
hetinkaartbrengenvandeeffecten pertracévariant. Bijdeeffectbeschrijvingen vande
milieuaspecten inhoofdstuk 7is-waar nodig-opeenhogerdetailniveauingegaanopde
huidigesituatieende(verwachte)autonomeontwikkelingen per milieuaspect.
Erisindit hoofdstuk niet ingegaanopdehuidigesituatieenautonome ontwikkelingen
vanhetverkeer inderegio.Ditisapartbehandeld bijdeanalysevandeverkeerssituatie
inhoofdstuk 2en6.

4.2

Zoek-enstudiegebied
Doordeuitbreidingvanhetaantalteonderzoeken alternatieven envarianten inhet MER
isookhetoorspronkelijke zoek-enstudiegebied uitgebreid.Infiguur4.1ishetvoor dit
MERvastgesteldezoek-enstudiegebiedweergegeven.Degroottevanhetzoekgebied ligt
vast,hierbinnenvallenalleteonderzoekenalternatieven.Degroottevanhet studiegebied
kanpermilieuaspectverschillen enisdaarom indicatiefaangegeven meteenstippellijn.
Hetgebieddatinhetverkeersmodelisopgenomenomvat deregioTilburg-Breda(bijlage
verkeer).InhetMERisdeverkeersanalysetoegespitst opdeeffecten inenomhetindeze
paragraafgedefinieerde studiegebied,datslechtseenkleindeelisvanhettotale
modelgebied.
Tenbehoevedebeschrijvingvandehuidigesituatie inhoofdstuk 4ishetzoekgebiedin
vier deelgebiedenopgedeeld,iedermeteeneigenkarakter. Ditistevensaangegevenin
figuur 4.1. Elkdeelgebied heeft eeneigensetaanfuncties enkenmerken dieverschiltten
opzichtevandeanderedeelgebieden.Bijhetbeschrijvenvaneffecten inhoofdstuk 7kan
hiereveneensnaarverwezenworden.
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Hetzoek-enstudiegebiedvanditMER

Huidigesituatie
Ontstaansgeschiedenis
Dedorpenengehuchten inhetzoekgebiedzijnontstaan opdeovergangvanzand(zuidelijk) enklei(noordelijk).DorpenalsOosteindenDongenhebbenvanoorsprongeenlintstructuur.Oosterhout heeftzichradiaalontwikkeld opeenkruisingvaneenaantal
belangrijkewegeninhetgebied.Vanoorsprongisdekavelstructuur inhetnoorden fijnmaziger daninhetzuiden.Hetomgekeerde iswaarvoordedichtheidvanhet historische
wegennet,dit heefteenhogeredichtheid metnameindeboswachterij inhetzuiden.De
realisatievanhetWilhelminakanaal endeA27hebbenhetgebiedopgedeeld.
Opdebodemkaartisdegradiëntvanzandnaarkleiduidelijkwaarneembaar.De
kleigronden aandenoordzijdezijnontstaan door kreek-enrivierafzettingen. Binnenhet
studiegebied komenalleenzandgrondenvoor.
Ruimtegebruik
Perceelsvormen,deafwisselingvanbosenopengebieden endewegenenweggetjes
lateneenbeeldziendat-invergelijkingmetde19eeeuw-nogrelatiefweinigisveranderd(figuur4.2).Deoudestructuur vanhoutsingels isnagenoegverdwenen.De
landbouw-sector, endanmetnameakkerbouw englastuinbouw, isqua landgebruik
overheersend inhetgebied.Daarnaast bevindzichtenzuidenvanhetWilhelminakanaal
debosgebiedenvanboswachterij Dorst.Metnamedekernen DongenenOosterhout zijn
flinkgegroeidtenopzichtevandeomvangin 1905.Degehuchten engemeenschappen
alsHeikant,OosteindenVijfhuizenzijnoverwegendgelijk gebleven inomvang.Verder
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nemen de bedrijventerreinen Vijf Eiken en Everdenberg en het golfterrein ten westen van
de boswachterij ook de nodige ruimte in beslag.

WiEzÊ^B^n&m r^jmmwmarwr/i
Historische kaart(ca.1905)

MMfl

Figuur 4.2

Historische kaart, begin 20e eeuw
Het in 1924 gegraven Wilheminakanaal (figuur 4.3) ligt als een autonome doorsnijding in
het gebied. Eenandere doorsnijding van het zoekgebied wordt gevormd door de rijksweg
A27. DeWesterlaan vormt de duidelijke grens met de bebouwde kom van Dongen.Deaangrenzende stedelijke functies zijn wonen (ten noorden van het kanaal) en bedrijventerrein
(ten zuiden van het kanaal). Langs dezuidelijke oever van het Wilhelminakanaal zijn, in
het oosten enwesten van het zoekgebied, bedrijventerreinen aanwezig.

Figuur 4.3
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Hetbosgebiedje HetBlikten noordenendeDuiventorentenzuidenvanhetkanaalmaken
onderdeeluitvaneengroter bos-ennatuurcomplex datinhetprovinciale beleidonderdeeluitmaaktvandeecologische hoofdstructuur (EHS)inhetonderdeel 'overigbos-en
natuurgebied'.Aanbeidekanten langshetWilhelmina kanaaliseenEcologische
VerbindingZonegelegenvoor 'drogesoorten'envleermuizen.Inofnabij hetzoekgebied
bevindenzichgeengebieden diezijnaangewezenalshabitat-ofvogelrichtlijngebied.

4.3.1

Deelgebied 1: Heistraat/Everdenberg
Hetdeelgebied Heistraat/Everdenberg isbegrensddoordeN629inhet noorden,de
rijkswegA27inhetwesten,deBredeHeistraat inhetoostenenhetWilhelmina
kanaal/Oude DongenseBaaninhetzuiden.Hetgebiedwordtgekenmerkt door het
relatiefopenengrootschaliglandschapdatoverwegendeenfunctie heeft als
landbouwgrond.Deinfrastructuur inhetgebied(Ekelstraat, Heistraat,Hoogstraat,Oude
Dongensebaan) isdedragervoordebeperktewoonfunctievanhetgebied.Daarnaast is
directaandeEkelstraatenHeistraateenaantalgrootschalige glastuinbouwen
akkerbouwbedrijven gelegen.Tegenhetkanaalbevindtzichhet bedrijventerrein
Everdenberg.LangsdeHeistraatzijnter hoogtevandekruisingDoelstraateen
tuincentrum eneenbegraafplaats aanwezig.Natuurwaarden inhetgebiedzijn beperkt.
HetzandpaddeOudeDongenseBaaniseencultuurhistorisch waardevolelement.

Figuur 4.4

4.3.2

Hetgrootschalige landschap van deelgebied 1

Deelgebied 2:Het Blik/Westerlaan
Hetdeelgebied HetBlik/Westerlaan isbegrensddoordeOudeDongenseBaaninhet
noordenenhetkanaalinhetzuiden.Deoost-enwestgrenswordengevormddoor
respectievelijk deWesterlaan endeBredeHeistraat.Hetbetreft eenkleinschaliglandschap meteengecombineerdewoon-,werk-enrecreatiefunctie. Daarnaast heeft het
gebiedeenfunctiealsuitloopgebiedvoordekernDongen.
Verspreid inhetgebiedstaat eenaantalhuizenenbedrijven.Hetgebiedheeft daarbij
bovendien enkelevoorzieningen,zoalseentennishal(figuur4.5) entennisbanen,een
scoutingcentrumenhetterrein metdenagebouwde Ijzertijdboerderij.Verderfungeert dit
gebiedalsdirect uitloopgebiedvoorDongen.
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Figuur4.5

ZichtopdetennishalinHetBlik

Kenmerkend inhetgebiedishetbosgebiedje HetBlik.Debospercelenvormtde
noordelijke uitlopervaneengroterbosgebied,vóórdatdatwerddoorsneden doorde
aanlegvanhetWilhelminakanaal.Hetbosis,netalshetbostenzuidenvanhetkanaal,
ontstaan alsheidebebossingenisherkenbaarophistorischekaarten.
Debospercelenzijn inparticulier bezitenzijnnietvrijtoegankelijk (omheining).Vanwege
deafsluitingvanparticuliere bospercelen noordelijkvanhetkanaalvindtdaarweinig
verstoringplaatsdoorwandelaarsofmountainbikers.

Figuur4.6

HetBlik

ZoalsgezegdvormtdeWesterlaan deoostgrensvanhetdeelgebied.DeWesterlaanvormt
tevensdewestgrensvandebebouwdekomvandekernDongen.

4.3.3

Deelgebied3: Duiventoren/golfterrein
Inhetdeelgebiedtenzuidenvanhetkanaalkanonderscheidwordengemaakt indrie
eenheden.Hetaaneengesloten bosgebied DeDuiventoren (onderdeelvan Boswachterij
Dorst) neemthetgrootstedeelvanhetgebiedin.Indenoordwestelijke hoek,tegenhet
kanaal,bevindtzichhetbedrijventerreinVijf Eiken.Zuidwestelijk,aangrenzendaande
rijkswegA27,iseengolfterreingelegen.
DeDuiventorenvormt hetnoordelijke deelvandeBoswachterij Dorst.Debossenzijn
deelsontstaan alsheidebebossing,zoalsookblijkt uitdevergelijkingmetdehistorische
kaarten(figuur4.2).
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Debospercelentenzuidenvanhetkanaalzijnvoor hetmerendeelopengesteld,en
hebbeneenextensieve recreatievefunctie.Debossenverkeren indeovergangsfasevan
naaldbosnaarloofbos.Hetoostelijk deelvandebospercelen betreft eenreliëfrijk deelop
stuifzand; hetstuifzand isookherkenbaaropdehistorischetopografische kaart uitde
eerstehelftvandenegentiendeeeuw.Hetwestelijke deelisminder reliëfrijk danhet
oostelijk deel.

Figuur4.7

DeDuiventoren: deelsopstuifduinen

Tenwestenvandebospercelen,tegendeDuiventorenbaan,bevindtzicheenparticulier
perceelmeteengemengdbos-entuinkarakter. Hetaangrenzendegraslandperceel heeft
eenextensiefrecreatievefunctie(picknickset).
HetoostelijkvanderijkswegA27gelegen 18holesgolfterrein isinprivéeigendom enis
nietvrijtoegankelijk.Tenzuidenvandegolfbaan bevindtzicheen bungalowpark.
Dehoofdinfrastructuur vanhetdeelgebiedwordtgevormddoordeVijfeikenweg(N631)
dievanhetzuiden uit innoordwestelijke richtinghetbosgebiedenhet bedrijventerrein
doorsnijdt enuitkomt bijaansluitingOosterhout-Zuid (A27,afslag17).Binnen het
bosgebied issprakevaneenrelatiefhogedichtheidvanpadenvoor recreatiefgebruik,
zowelwandel-alsfietspaden.Dewestelijke randenvanhetbos(LangeDreef,
Plantagelaan)zijn begrensddooreencultuurhistorisch waardevolle laanmeteendubbele
rijbeuken.
TenbehoevevanhetbedrijventerreinVijf EikenisparallelaandePlantagelaaneen
waterbergingsfaciliteit gerealiseerd.
Inhetgebied,metuitzonderingvanhetbungalowpark,bevindtzichnagenoeggeen
woonbebouwing.

4.3.4

Deelgebied4:ZoneA27
DezoneA27omvateenstrook langsderijkswegA27.Hetdeelgebeid looptvanhet
tankstation bij KalixBernainhetzuidentot aandeaansluitingOosterhout (A27,afrit 19)
inhetnoorden.
Zuidelijkvanhetkanaalomvat hetzoekgebied eenkleingedeeltevanhetbosgebiedvan
deTeteringse heidetenzuidenvandeBurgemeester Materlaan.Tennoordenvande
Burgemeester Materlaan entenzuidenvanhetWilhelminakanaal ligtdewijk
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Oosterheide.DeBeneluxwegbegrenst dewijk aandeoostelijkezijde.Hetterreintussen
deBeneluxwegenderijkswegA27heeftdebestemmingbedrijventerrein,maarheeftvoor
eengroot gedeelteeenfunctiealsuitloopgebiedvandewijk. Daarnaast bevindenzich
hiereenvolkstuincomplex,woonwagenkamp enhetfloralia-terrein.VandeBurgemeester
Materlaantot hetfloralia-terrein bevindt ligt langsdeA27eengeluidwal.Aanbeiden
kanten langshet kanaaliseenbedrijventerrein gesitueerd.Inhetzoekgebied ligtookeen
gedeeltevandeHeiligeDriehoek.Ditiseencultuurhistorisch en landschappelijk
waardevolgebiedenisinhetonderstaande apartbeschreven.
MetuitzonderingvandeHeiligeDriehoek heeft dezoneA27overwegend eenstedelijk
karakter. DerijkswegA27is,samenmethetWilhelminakanaal,demeest belangrijke
infrastructurele doorsnijdingvanhetgebied.Belangrijke hoofdinfrastructuur bestaat
verder uitdeBurgemeester Materlaan,Beneluxweg,EuropalaanendeBovensteweg. De
rijkswegA27heeftdrieaansluitingen inhetzoekgebied:Oosterhout (afrit19),
Oosterhout-Oost (afrit 18)enOosterhout-Zuid (afrit17).
Denatuurwaarden vanditgedeeltevanhetzoekgebied beperkenzichtot hetkleine
gedeeltevandeTeteringse HeidetenzuidenvandeBurg.Materlaan.Ditbosgebied
behoorttotde EHS.
Heilige Driehoek
DeHeiligeDriehoek isdelokalebenamingvooreengebieddatligtten noordenvanhet
Wilhelminakanaal en(globaal) begrensdwordt door hetcentrumgebiedvan Oosterhout
aandewestzijdeendeA27aandeoostzijde.Dekernvanhetgebiedwordtgevormddoor
driedicht bijelkaargelegenkloosters.Hetgebiedisbijzondervanwege architectuurhistorische,historisch-geografische,stedenbouwkundige,archeologische ensociaal-ruimtelijkewaarden.OmdathetgebiednaarhetoordeelvandeMinistervanVROMvanalgemeenbelangisvanwegezijn historisch-ruimtelijk karakter, ishetaangewezenals
Beschermdstads-/dorpsgezicht indezinvandeMonumentenwet. Devaststellingvaneen
bestemmingsplan datstrekttot beschermingvandeinhetaanwijzingsbesluit onderkendewaardenzalin2008/2009 plaatsvinden.Hetgebiedwaarvoordebeschermde
statusgeldt isgroter dandeeigenlijke,doordedriekloostersgevormde driehoek.

Figuur4.8
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Autonomeontwikkelingen
Zoalsbeschreven bestaandeautonomeontwikkelingen uit reedsvastgesteld beleidof
plannen.Deautonomeontwikkelingen plusdehuidigesituatie isdeautonomeof
referentiesituatie waartegen deeffectenvandemilieuaspecten wordenafgezet.Allereeds
vaststaande ruimtelijke ontwikkelingen enverwachtte socio-economische ontwikkelingen
(o.a.ontwikkelingbevolkingeneconomie)zijnonderdeelvandereferentiesituatie enook
alszodanigindeberekeningenvanhetverkeersmodel meegenomen.Inhet onderstaande
zijn dezeontwikkelingen beschreven.
Structuurplan Oosterhout-Oost
Injanuari 2007ishetstructuurplan Oosterhout-Oostvastgestelddoordegemeenteraad
vanOosterhout.Hetstructuurplanvoorziet indebeschrijvinginhoofdlijnenvande
ruimtelijke enfunctionele ontwikkelingvaneenzoekgebiedtenoostenvanderijksweg
A27entennoordenvanhetWilhelminakanaal(zieplankaart figuur 4.9).Hetstructuurplan
vormt hetintegratiekader voordekeuzesophetgebiedvaninfrastructuur, bedrijvigheidennatuurontwikkeling,enontwikkelingen vooranderefuncties.
Buurtschappen en woonclusters
Hetgebiedisgeschiktvoor kleinschalige ontwikkelingen vanwoningbouw,waarmeeper
deelgebied,woningen enbuitengebied eennieuwesamenhangopleveren.Declusters
vanwoningbouw (2-6ha)zijnalsgeheelontwikkelbaar,teprogrammeren eninkortetijd
terealiseren.Voordieclusters hebbendebestaande erven inhetzoekgebiedende
kloosters indeHeiligeDriehoek modelgestaan.
Bedrijvenclusters
Inhetplangebiedvan hetstructuurplan krijgen bedrijventerreinen een hoogwaardiger
profieldangebruikelijk is.Ruimtelijkwordt eenclustergewijze ontwikkelingvoorzien
(ieder ca.4ha),waarbijkleinegroepenvanbedrijvenworden ingepast inhet landschap
en/of bijdragenaandeuitstralingvanlandschap.
Ontwikkelingenstructuurplan Oosterhout-OostinditMER
Alsgevolgvandeeconomischeontwikkelingen zullendeonderdelenwoningbouw inhet
structuurplan nietvoor 2020gerealiseerdworden.Alsgevolgvandemogelijke
ontwikkelingvaneenspoorlijntussen BredaenUtrecht,langsdeA27,isdoor hetcollege
van B&WvanOosterhout besloten ombesluitvormingoverbedrijvenclusters direct
gelegen langsdeA27opteschortentot meerzicht isopbesluitvormingrondde
voorgenomenspoorlijn.
Derhalveisbij hetbeschrijvenvandeeffectenvanpermilieuthema isindeeerste
instantie geenrekeninggehouden metdetransformatievanhetlandschap inhetkader
vandeontwikkelingen beschreven inhetstructuurplan Oosterhout-Oost. Deeffectenvan
demilieuthema'szijn beschreventenopzichtevandesituatiewaarin Oosterhout-Oost
nogniet ontwikkeld is.Permilieuthema isechter eenalineaopgenomenwaarin is
beschreven hoedeeffectenvandealternatieven envarianten kunnenveranderen indien
Oosterhout-Oost ontwikkeld is.Voor hetonderdeelverkeer isinde modelberekeningen
welrekeninggehouden metdeontwikkelingvanOosterhout-Oost.
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Uitbreidingbedrijventerrein Everdenberg
Deuitbreidingvanbedrijventerrein Everdenbergmetca.20haiseveneensopgenomenin
hetstructuurplan Oosterhout-Oost (zieplankaartfiguur 4.9).Naarverwachtingwordt eind
2011hetbestemmingsplanvoor deuitbreidingvanEverdenberginproceduregebracht.In
deeffectbeschrijvingvandemilieuaspecten isrekeninggehouden metdeuitbreidingvan
dit bedrijventerrein.
RealisatieturborotondeteDongen
DegemeenteDongenheeft in2009dekruisingMiddellaan/Westerlaan gereconstrueerd
totturborotonde. Eenturborotonde iseenvariantvaneenmeerstrooksrotondeenheeftin
plaatsvandeconcentrische eenmeerovalevorm.Een turborotonde heefteengrotere
capaciteit daneenenkelstrooksrotonde enminder potentiëleverkeersconflicten daneen
standaard meerstrooksrotonde. Ditheeft eenpositiefeffectopdeverkeersveiligheid.
UitbreidingDongenplan DeBeljaart
Hetproject DeBeljaart betreft eenuitbreidingvandegemeente Dongen.Hetplanvoorziet
incirca850woningen,bovendien isruim 12.500m2 gereserveerdvoorvoorzieningen,
zoalseenbasisschooleneengezondheidscentrum. Hettotale plangebied bedraagt
ongeveer 35hectare.Begin2007 isgestart metdel e fase.Perjaarzullen ongeveer 100
woningengerealiseerdteworden.Infiguur 4.10 isdelocatievanhetplan DeBeljaart
weergegeven.

Figuur4.10

Hetplangebiedvan uitbreidingDeBeljaartteDongen (bron:www.heja.com)

NoordwestelijketangentTilburg
DeNoordwestelijketangentTilburgiseencirca 15kilometer langedubbelbaans (2x2
rijstroken)wegaandenoord-enwestrandvandegemeenteTilburg(figuur4.11).Deweg
vormt deverbindingtussendeA58bijafslagGilzeendeMidden-Brabantweg(N261) bij
deaansluitingTilburgNoord.SamenmetdeA58endeBurgemeester Bechtweg(Noordoosttangent) maaktdenoordwestelijke tangentderingrondTilburgcompleet.
Denoordwestelijketangent heeftopregionaleschaaleenverkeerskundig effect
(opgenomen indeverkeersmodellering). Deverwachtingisdat in2012devolledigeweg
isgerealiseerd.
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Figuur4.11

HettracévandeNoordwesttangentTilburg(bron:www.tilburg.nl/letschertweg)

Overigeontwikkelingen meegenomen inverkeersmodellering
Naastdeverwachtte algemenesocio-economischeontwikkelingen endehierboven
beschreven belangrijke lokaleontwikkelingenvoorhetjaar2020,iseenaantal
ontwikkelingen inhetmodelopgenomenwelkemogelijk invloed uitoefenenopde
verkeerstromenbinnenhetstudiegebied.
• N261alsregionalestroomweg,2x2rijbanenmet ongelijkvloerse aansluitingen incl.
ombouwA59/N261;
• Ombouw Hooipoldertotvolwaardig knooppunt.
Een volledige beschrijvingvanhetvoorditMERtoegepaste modelRegionaalmodel
Midden-Brabant +isopgenomenin debijlageverkeer.Tevensis indebijlageverkeereen
overzichtvandeontwikkelingvanhetverkeersmodelopgenomeninrelatietotvoorgaandestudies.

4.5

Aandachtspunteneffectenonderzoek N629
Uitdebeschrijvingvandehuidigesituatieenautonomeontwikkelingvan hetzoekgebied
iseenaantalpuntengeselecteerdwaarmeerekeningisgehoudenbijhetbepalenvan de
tracésvandeverschillende alternatieven.Dezelfdeaandachtspuntenzullen bijhet
onderzoek naardeeffecten eveneensbelangrijk zijn.Deaandachtspunten zijn
weergegevenin eenkaart(figuur4.12).
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01Heilige Driehoek;Cultuurhistorischenlandschappelijkwaardevolgebied
02 Hoogstraat;OntsluitingOosteindrichting Oosterhout
03Ontwikkelingen Oosterhout-Oost; Transformatiea.d.h.v. structuurplan Oosterhout-Oost
04HetBlikenomgeving;Bosgebiedjeenkleinschaliglandschappelijkwaardevolgebied
05Turborotonde;Terhoogtevan kruising Westerlaan/Middellaan
06Westerlaan enaanliggendewijken;Aandachti.v.m. luchtkwaliteiten geluidhinder
07Wilhelminakanaal;Kruisingnieuweinfrastructuur
08Boswachterij Dorst;Grootschaligaaneengeslotenbosgebied
09RijkswegA27
10Golfterrein;Inparticulierbezit
Figuur4.12
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Alternatieven envarianten MERFase1
5.1

Overzicht en uitgangspunten
Indit hoofdstukzijndetracésenuitgangspuntenvandeinhetMERteonderzoekenalternatievenenvarianten beschreven.Daarbijisgerefereerdaandetoponiemenkaart in
hoofdstuk 1 vandit MER (figuur 1.2). Intabel 5.1iseenoverzichtopgenomenvande
betreffende alternatieven enhunvarianten.Naastspecifieke uitgangspunten pertracéis
ookeenaantaluitgangspunten ingeneralezinvantoepassingopdeverschillende
alternatieven envarianten.Dezezijn hierondergenoemd.
Tabel5.1
alternatief

Overzichtvandealternatievenenvarianten
Code
variant

Nulplus-alternatief
(par. 5.2)

0+

Parallelalternatief
(par. 5.3)

VariantZuid
VariantNoord

Pz
Pn

Omleidingalternatief
(par. 5.4)

Stroomlijn1
Stroomlijn2
Bundeling noord
Bundelingzuid
DOA-variant

SI
S2
Bn
Bz
DOA

LOA-variant

LOA

Richtlijnenaltematief
(par. 5.5)

Algemene uitgangspunten
Devolgendealgemeneuitgangspunten liggentengrondslagaandetracésvande
varianten:
• Denieuweverbindingmoetvoldoen aanhetconcept DuurzaamVeiligvande
Provincie Noord-Brabant,ziekader;
• Hettracézalwordengecategoriseerd alsGebiedsontsluitingsweg (GOW).Het
uitgangspuntvoordesnelheid ishierbij80km/u buitendebebouwde komen50
km/u binnendebebouwdekom.Daarnaastwordtgestreefd naarzomin mogelijk
aansluitingen enmengingvansoortenverkeer(DuurzaamVeilig);
• Debereikbaarheidvanallepercelenenervendoor landbouw-,langzaam,en
autoverkeer moetgegarandeerdzijn;
• Deoversteekbaarheidvandewegdientverbeterdteworden;
• Hetnieuwetracébestaat uit 2x1rijstroken.
AansluitingA27Oosterhout/Dongen
Deresulaten uithetdynamisch model(hoofdstuk 2en6)latenziendatdeaansluiting
Oosterhout/Dongen (afrit 19)in2020bijdereferentiesituatie alsmedealle alternatieven
teweinigcapaciteit heeftvoorhetafhandelenvandeverkeerstromen.InMERFase2is
eenaantalaanpassingenvoorgesteldwelkeindeontwerpenvandedaar behandelde
alternatievenzijnovergenomen.
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JuurzaamVeilig
BinnenDuurzaamVeiligwordtuitgegaanvaneenheidinfunctie,gebruikenvormgeving.
Deprovinciehanteertdevolgendeindelingenterminologievooralleendewegenbuitende
bebouwdekom.
TabelA

Provinciale Duurzaam

Veilig-terminologie
gebiedsontsluitingsstroomwegen
wegen(GOW)
(SW)
•hoofdwegen
landelijke
(inprincipeRijk)
stroomweg(LSW)
•regionaalverbindendewegen regionale
GOW-A
(inprincipeprovincie)
stroomweg(RSW) (GOW-1A/GOW-2A)
•lokalewegen
GOW-B
(inprincipegemeente)
(GOW-1B/GOW-2B)

erftoegangswegen (ETW)

ETW-1 enETW-2

BinnenDuurzaamVeiligwordenvoorkeurskenmerkengehanteerdvoorwegenbinnenenbuitende
bebouwde kom.Percategorieentypewegisaangegevenwaardezeaandienentevoldoen,
volgensderichtlijnenvanDuurzaamVeilig.Devoorkeurskenmerken zijnonderverdeeld inde
volgendeonderwerpen:
• verkeerskenmerken;
• wegindeling;
• inrichtings-enomgevingskenmerken;
• kruispuntprincipes.
Gebiedsontsluitingswegen (GOW)bubeko
• Ontwerp-enmaximumsnelheid 80km/h;
• Rijbaanscheiding(indevormvandubbelemarkeringofmoeilijkoverrijdbare middenberm);
• Volledigegeslotenverklaringlangzaamverkeer;
• Fietspadenvrijliggend;
• Kruispunten uitgevoerdals(tweestrooks)rotonde ofvoorrangskruispunt;
• Beperktaantalaansluitingenvanerftoegangswegen;
• Geenerfaansluitingen.
Voorontsluitingswegen binnendebebouwdekomgeldendevolgendevoorkeurskenmerken:
• Ontwerp-enmaximumsnelheid 50km/h;
• Rijbaanscheiding(indevormvandubbelemarkeringofmoeilijkoverrijdbare middenberm);
• Fietspadenvrijliggend;
• Kruispunten uitgevoerdals(tweestrooks)rotonde ofvoorrangskruispunt;
• Beperktaantalaansluitingenvanerftoegangswegen;
• Geenerfaansluitingen.

5.2

Nulplus-alternatief(0+)
Doordat de problematiek van de N629 sterk is gerelateerd aan deverkeersfunctie en de
vormgevingvan de huidige Heistraat is een zogenaamd Nulplus-alternatief onderzocht.
Onder het Nulplus-alternatief wordt verstaan dat ergeen volledig nieuwe N629 komt,
maar dat met (verkeerskundige)maatregelen op de bestaande wegen wordt getracht de
problematiek van verkeer en leefbaarheid op te lossen.
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TracébeschrijvingNulplus-altematief
Hettracéisbeschrevenvandeaansluitingbijdeafrit Oosterhout(afrit 19)vandeA27tot
deSteenstraattenzuidenvanDongen.Alleendeveranderingen tenopzichtevande
huidigesituatiezijninhetonderstaandebeschreven.
•

•
•
•
•

•

•

•

Voor hetgeheletracézalhetwegprofielaangepastwordenzodathetzoveelmogelijk
voldoetaanhetconceptDuurzaamVeilig.Ditbetekent datoverdegehelelengtevan
deN629totdeaansluitingopdeWesterlaan eenenkeleofdubbele
parallelvoorzieningwordtgerealiseerdvoor landbouw,bestemmings-enlangzaam
verkeer endeontsluitingvandewoningen enbedrijven langsdehuidigeN629.
Voor hetgeheletracégeldtdatzominmogelijkwordtafgewekenvandehuidige
wegas.
Daarnaastwordtzoveelmogelijk rekeninggehouden methetontzienvanbestaande
bebouwing.
Dehuidige kruisingEkelstraat-Provincialewegwordtomgebouwdtot eenrotondeof
eenkruispunt metverkeerslichten.
TerhoogtevandekruisingHeistraat-Hoogstraat zaldeHoogstraatalsfietstunnel
ongelijkvloers deHeistraat kruisen.Datbetekent datverkeer komendeuit Oosterhout
viaeenparallelstructuur endekruisingEkelstraat-Provincialeweg naarOosteind
kunnen komenenandersom.
Halverwege deHeistraat iseennieuweaansluitingvoorzien-door middelvan
dubbelstrooks rotonde-ten behoevevandeontwikkelingenvanOosterhout-Oosten
deontsluitingvan(deuitbreidingvan)bedrijventerrein Everdenberg.
DeHeikantsestraat isaangesloten opdeparallelstructuurvandenieuweN629.
Afslaande bewegingenvanafdehoofdrijbaan zijnniet mogelijk.Hetzelfdegeldtvoor
deaansluitingmetdeGroenstraat.Langzaamverkeer(fietserse.d.) kunnenbeide
kruisingenongelijkvloers kruisenmiddelseenfietstunnel.
Bijhetkruispunt Middellaan-Westerlaan sluitdeN629aanopdenogaanteleggen
turborotonde.DeWesterlaan,brugoverhetWilhelminakanaal endeaansluitingopde
Steenstraatveranderen niet.

Aandachtspunten
• Inpassingnieuwtracémethetoogopzominmogelijkteamoveren
woningen/opstallen;
• Geluidsniveaus aangevelsbij Heistraaten Westerlaan;
• Luchtkwaliteit bij HeistraatenWesterlaan

5.3
5.3.1

Parallelalternatief
Algemeen
HetParallelalternatief loopt inhoofdzaak parallelaandehuidige N629door landbouwgebied.HetbeschreventracélooptvandeaansluitingbijdeafritOosterhout(afrit19,
A27)totdeSteenstraattenzuidenvanDongen.Alleendeveranderingentenopzichtevan
dehuidigesituatiezijninhetonderstaandebeschreven.
Voor hetgedeeltetussendeHeikantsestraat endeWesterlaan iseentweetalvarianten
mogelijk. Dezezijn inparagraaf 5.3.2 en5.3.3.beschreven.Hetoverigegedeeltevanhet
tracéisvoorbeidevarianten hetzelfdeenwordt indevolgende paragraafbeschreven.
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AansluitingA27-Heikantsestraat
DitgedeeltevanhetParallelalternatief looptvanafdeaansluitingopdeA27overde
bestaande Ekelstraatwaarna hettracéter hoogtevanVijfhuizen afsplitst ennaeen
ongelijkvloers kruisingmetdeHoogstraatopenigeafstandvanafdebestaande N629
parallellooptaandebestaande Heistraat. Erisgeenparallelvoorzieningvoorzien,
landbouwverkeer enlangzaamverkeer kangebruik blijven makenvandeHeistraat.Ter
hoogtevandeBredeHeistraat iseenaansluiting-doormiddelvanrotonde-voorzienten
behoevevandenieuweontwikkelingen inhetkadervandestructuurvisie OosterhoutOostenhetbedrijventerrein Everdenberg.DeHeistraat iseveneensopdit punt
aangesloten.Erzijnvervolgenseentweetalvariantenophettevolgentracéinhet
Parallelalternatief mogelijk,dezezijninhetonderstaandebeschreven.

5.3.2

VariantZuid(Pz)
Heikantsestraat -Westerlaan
Hettracévandezevariant buigtvanafdeHeikantsestraat licht naarhetzuidenenloopt
dicht langsdeOudeDongensebaanzuidelijkvandebegraafplaats door hetBlik.Hettracé
passeerttenzuidenvandeIjzertijdboerderij ensluitaanopeennieuwe rotondeter
hoogtevandetennisvereniging.Verkeer richtingDongenverlaat derotondeviade
noordelijketakwelkeaansluit opdegeplande rotonde bij hetkruispunt MiddellaanWesterlaan.Doorgaandverkeer neemtdeoostelijketakdieovergaat indeWesterlaanen
vervolgtzijnwegoverdebrugoverhetWilhelminakanaal richtingdeSteenstraat. Hetstuk
WesterlaantussendekruisingMiddellaan-Westerlaan enhetnieuwetracéheeftgeen
verkeersdragendefunctiemeer.HetoverigedeelvandeWesterlaan endebrugoverhet
kanaalzullen nietwordengewijzigd.DeHeistraat behoudt defunctiealserftoegangsweg.
Aandachtspunten
• Debegraafplaats,ijzertijdboerderij enwoningen;
• Doorsnijdingvan hetBlik;
• Geluidsniveaus aangevelbij Heistraaten Westerlaan;
• Luchtkwaliteit bij Heistraat en Westerlaan.
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Parallelalternatief
VariantZuid(Pz)
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Figuur 5.1

5.3.3

Tracévan de Variant Zuid (Pz)van het Parallelalternatief

VariantNoord(Pn)
Heikantsestraat -Westerlaan
VanafdeHeikantsestraat loopt hettracédirect naarhetnoordenomter hoogtevande
Doelstraat/Groenstraat overtegaanindebestaande Heistraat.Liggendopdewegasvan
debestaande Heistraatsluitdezevariantten hoogtevandekruisingMiddellaan-Westerlaanaanopdedaargesitueerdeturborotonde.DeHeistraatzalopditstukworden
gereconstrueerdzodathetvoldoet aanhetconcept Duurzaamveilig.
Doorgaandverkeervervolgtzijn routeviadeWesterlaan,overdebestaande brugoverhet
Wilhelminakanaal richtingdeSteenstraat.Bijditgedeeltevanhettracézaleenparallel
voorzieningwordengerealiseerdvoordeerfontsluitingterplaatseenhetlangzaamverkeer.HettracévandeVariant Noordisweergegeven infiguur 5.2.
Aandachtspunten
• Geluidsniveausaangevelbij Heistraaten Westerlaan;
• Luchtkwaliteit bij Heistraaten Westerlaan;
• KruisingGroenstraat.
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Parallelalternatief
VariantNoord(Pn)

Figuur5.2

5.4
5.4.1

Tracévande VariantNoord(Pn) vanhetParallelalternatief

Omleidingalternatief
Algemeen
Infiguur 5.3 iseenprincipetekeningopgenomenvanhetOmleidingalternatief. Het
uitgangspuntvan hetOmleidingalternatief ishetontzienvanhetwaardevolle
kleinschalige gebied HetBlikenhetontlastenvandeWesterlaan.Het
Omleidingalternatief bestaat uit eentracédatgedeeltelijk parallelloopt aandehuidige
N629enter hoogtevandeHeikantsestraat opsplitst ineennoordelijke eneenzuidelijke
tak.Voor hetgedeeltetussen hetsplitsingspunt endeaansluitingopdeSteenstraat
(zuidelijketak;dit isdeeigenlijke N629)zijnmeerderevarianten mogelijk. Denoordelijk
takvolgtdebestaande Heistraat enisbedoeldvoorverkeer metdebestemmingvanen
naarDongen.
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Figuur5.3

PrincipevanhetOmleidingalternatief.
(bronondergrond: TopografischeDienstNL)

AansluitingA27-Splitsingspunt
DitgedeeltevanhetOmleidingalternatief isinallevariantengelijk aanhet
Parallelalternatief enlooptvanafdeaansluitingopdeA27overdebestaande Ekelstraat.
Hiernasplitst hettracéafterhoogtevanVijfhuizen ennadeongelijkvloerse kruisingmet
deHoogstraat-openigeafstandvanafdebestaande N629-loopt hetverder parallelaan
debestaande Heistraat.Erisgeenparallelvoorzieningvoorzien,landbouwverkeeren
langzaamverkeer kangebruik(blijven) makenvandeHeistraat.Terhoogtevande
Heikantsestraat splitst hettracézich.VanafdeaansluitingmetderijkswegA27wordt het
doorgaandeverkeer (bestemmingTilburgetc.)richtingdeSteenstraatgeleid.Verkeermet
debestemmingDongenzalviadenoordelijketakwordengeleid.Verdertaktophet
splitsingspunt eenverbindingaandiedeontwikkelingen inhetkadervanstructuurplan
Oosterhout-Oost ontsluit. Hetsplitsingspunt bestaat uiteenrotonde.Derijsnelheidopdit
gedeeltevanhettracéis80km/u.Dehuidige Heistraatwordtomgevormdtot
erftoegangswegwaarbijeenmaximumsnelheidvan60km/uwordtingesteld.
Noordelijketak: bestemmingDongen
Nahetsplitsingspunt isinallevariantenvanhetOmleidingalternatief eennoordelijketak
voorzienvoor hetverkeermetdebestemmingDongen.Hetgaathieromhetgedeelte
tussen hetsplitsingspunt endeturborotonde bijdeMiddellaan/Westerlaan.Doordat bij
hetOmleidingalternatief ditweggedeelte minderzwaarisbelast daninde
referentiesituatie zijn slechts beperkteaanpassingen aandebestaandewegnodig. De
maximum rijsnelheidopdenoordelijketakisvoorallevarianten,metuitzonderingvan
variantStroomlijn 2,gesteldop80km/u.Demaximumrijsnelheidopdenoordelijketakis
bijvariantStroomlijn 2op60km/ugesteldomzodeeffectenvandezemaatregelinkaart
tekunnenbrengen.
Eenzuidelijketakzalmetnamegebruiktwordenvoorverkeermeteenmeer
(interregionalebestemmingenispervariantverschillend.Dezevariantenworden inde
paragrafen 5.4.2 t/m 5.4.5 beschreven.
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5.4.2

VariantStroomlijn 1 (Si)
Zuidelijketak:(interregionale bestemming
Vanafhetsplitsingspunt loopt hettracévanvariant Stroomlijn 1ineenpraktisch rechte
lijn,vlak langs hetbosgebiedjevanHetBlik,schuinoverhetkanaalensluit door middel
vaneenrotondeaanopdeSteenstraat.Inreliëfrijke delen moetwordengerekendmet
eengroter ruimtebeslagvandewegalsgevolgvandeinsnijdingindestuifduinen.Vlakbij
hetaansluitingspunt opdeSteenstraat doorsnijdt dezevarianteenaantalopenpercelen.
Demaximum rijsnelheid opdezuidelijketak isgesteldop80km/u. Landbouwvoertuigen
zijn niettoegestaan opdezuidelijketak.Hettracéisweergegeven infiguur 5.4.
Aandachtspunten
• Dezeerschuine(endusrelatiefdure) kruisingvanhetkanaal;
• Doorhettracéwordttenzuidenvanhetkanaaleenklein bosgebiedjevandeDuiventorenafgesneden.VoordedoorsnijdingvandeDuiventoren geldt eenzwaarwegende
'nee,tenzij'afweging.
Omleidingalternatief
VariantStroomlijn 1(SI)

VERKLARING
bebouwd

bedrijventerrein
weg

water
EHS
tracé
golfbaan
historische groenstructuur
cultuurhistorischewaarde hoog
Rijksbeschermd stads-Zdorpsgezicht
•

indicatieve archeologische waarde hoog

~J begraafplaats
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Figuur 5.4
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5.4.3

VariantStroomlijn2 (S2)
Noordelijketak:bestemmingDongen60 km/u
Zoals reedsvermeldisbijdezevariantgekozenvooreensnelheidvan60km/uopde
noordelijketak. Deliggingenoverigeuitgangspuntenvandenoordelijketakis hetzelfde
alsbijdeanderevariantenvanhetOmleidingalternatief. Deafwijkende snelheid heeft
mogelijk effectopdeverkeersintensiteit ter plaatseenderhalveopdeluchtkwaliteit en
geluidhinder. Dezeworden inhoofdstuk 7inkaartgebracht.
Zuidelijketak:(interregionale bestemming
Bijvariant Stroomlijn 2loopt hettracévanafhetsplitsingspunt inzuidelijke richting
parallelaandeBredeHeistraatenkruistschuin hetkanaal.Tenzuidenvanhetkanaal
buigt hettracéafrichtingdeSteenstraat endoorsnijdt hierbij hetbosgebiedDe
Duiventoren.Hettracéisparallelaandehistorischeverkavelingstructuur inhetbos
gelegen.Inreliëfrijke delen moetwordengerekend meteengroter ruimtebeslagvande
wegalsgevolgvandeinsnijdingindevoormaligestuifduinen.Doormiddelvaneen
rotondesluit hettracéaanopdeSteenstraat.Demaximumrijsnelheidopdezuidelijke
takisgesteldop80km/u.
HettracévandevariantStroomlijn 2isweergegeven infiguur 5.5.
Aandachtspunten
• Deschuine(endusrelatiefdure) kruisingvanhetkanaal;
• VoordedoorsnijdingvandeDuiventoren geldteenzwaarwegende 'nee, tenzij'
afweging.
Omleidingalternatief
VariantStroomlijn2 (S2)

VERKLARING
bebouwd
bedrijventerrein
weg
water
EHS
tracé
golfbaan
historische groenstructuur
^ «•• cultuurhistorische waarde hoog
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•
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Rijksbeschermdstads-Zdorpsgezicht
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VariantBundelingNoord(Bn)
Zuidelijke tak:(interregionale bestemming
Dezuidelijketakvanvariant BundelingNoordloopt nahetsplitsingspunt zuidelijk
richtinghetkanaal.Bijdezevariantwordt hetkanaalnietovergestoken maar loopt
parallelonderlangs HetBlikensluitter hoogtevandehuidige brugoverhet kanaalaan
opdeWesterlaan.Ditiseenaansluitingopdezelfde hoogtealsdebrug.Demaximum
rijsnelheid opdezuidelijketak isgesteldop80km/u.
DeVariant BundelingNoordisinfiguur 5.6weergegeven.
Aandachtspunten
• DeaansluitingopdeWesterlaanterhoogtevandehuidige brugoverhetkanaal;
• VoorhetruimtebeslagvanhettracéinhetbosgebiedvanHetBlikgeldteen
zwaarwegende 'nee,tenzij'afweging.
Omleidingalternatief
VariantbundelingNoord (Bn)

VERKLARING
bebouwd

WÊÊBÈ

bedrijventerrein
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weg
water
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•muH

tracé

^ "
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cultuurhistorische waarde hoog

historische groenstructuur

Rijksbeschermdstads-Zdorpsgezicht
indicatieve archeologische waarde hoog
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5.4.5

VariantBundelingZuid(Bz)
Zuidelijke tak:(interregionale bestemming
Bijvariant BundelingZuidloopt hettracénahetsplitsingspunt parallelaandeBrede
Heistraatenkruist hetkanaalloodrecht.Directnadekruisingbuigt hettracérichtinghet
kanaalenlooptopkorteafstand paralleldaaraan richtingdeSteenstraat. Deaansluiting
metdeSteenstraatwordtdoor middelvaneenrotondegerealiseerd.Demaximum
rijsnelheid opdezuidelijketakisgesteldop80km/u.
Hettracévandevariant BundelingZuidisweergegeven infiguur 5.7.
Aandachtspunten
• Relatieflangenbochtigtracévandezuidelijke tak;
• VoorhetruimtebeslagvanhettracéinhetbosgebiedvanDeDuiventoren geldteen
zwaarwegende 'nee,tenzij'afweging.
Omleidingalternatief
VariantBundelingZuid(Bz)

VERKLARING
bebouwd
bedrijventerrein
weg
water
EHS
tracé
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5.5

5.5.1

Richtlijnenalternatief

Algemeen
Zoalsbeschreveninhoofdstuk 3zijn inderichtlijnfasetweevariantentoegevoegdaan
hetonderzoek inhetMER.Denaamgevingvanhetalternatiefwaarbeidevarianten onder
vallen isafgeleidvandefaseindem.e.r-procedurewaarin debeidevarianten zijn
toegevoegdaanhetonderzoek.Beidevarianten betrekken nadrukkelijk derijkswegA27
bij deoplossingvandehuidige problematiek.
Gefaseerdeaanpak
Geziendeingrijpende maatregelen dieindeLOA-enDOA-variantenzijn opgenomen(met
namedeaanlegvaneennieuweaansluiting) zaldeeventuele realisatie waarschijnlijk
gefaseerdplaatsvinden.IndeeerstefasezaldeVijfeikenwegendebestaande aansluiting
Oosterhout-Oost alsontsluitingdienenvoor beidevarianten.Detweedefasezalbestaan
uitdeaanlegvaneennieuweaansluitingopdeA27nabij KalixBernaenhetopheffenvan
deaansluitingen Oosterhout-Zuid (afrit 17)enOosterhout-Oost (afrit 18).Zowelbijde
beschrijvingvandevarianten inparagrafen 5.5.2 en5.5.3 als bijdeeffectbeschrijving is
uitgegaanvandevollediggerealiseerdevarianten.
FASE 1 Varianten DOAen LOA

Figuur5.8

blad69van158

Faseringbijdevarianten vanhetRichtlijnenalternatief

projectnr.165465
april2011
versie 2.5

5.5.2

MERN629Dongen-Oosterhout
Fasel

oranjewoud

DOA-variant
DeDOA-variant isaanhetm.e.r.-onderzoektoegevoegd naderichtlijnfase. Devariantis
bedachtdoorhetPlatform DongenOosterhoutAndersenheeftdaaraantevenszijnnaam
ontleend.HettracévandeDOA-variantvanhetRichtlijnenaltematiefisinfiguur 5.9
weergegeven.
Aanpassingenaanhuidige N629(Ekelstraat, Heistraat,Westerlaan)
DeDOA-variantvoorzietinhetaanpassenvandehuidige N629,bestaande uitde
Ekelstraat, Heistraat enWesterlaan,tot erftoegangsweg(60km/u).Omongewenst
vrachtwagenverkeer vanderoutetewerenendesnelheid uit hetverkeertehalenworden
alsmaatregellangeverkeersdrempels opdeHeistraatgerealiseerd.
Nieuwtracé(tot Burgemeester Materlaan)
DenieuweN629looptvanafdeSteenstraat (aangesloten door middelvan rotonde) dicht
langshetkanaalenbuigtvervolgensafnaarhetzuiden langsdebosrand,parallelaande
Plantagelaan.Hetnieuwetracékruist deVijf Eikenwegdoormiddelvaneenrotondeen
loopt inzuidelijk richtingdoor parallelaandeLangeDreefoverhetgolfterrein.Terhoogte
vandeBurgemeesterMaterlaanvoorzietdeDOA-variant inderealisatievaneennieuwe
volledigeaansluitingopderijkswegA27.DelokaleverbindingmetDorst(Hoevestraat)
blijft behouden enzalzowordenaangesloten datdeverbindingnietaantrekkelijk zalzijn
voorsluipverkeer. Deaansluitingen Oosterhout-Oost enOosterhout-Zuid komenindeze
varianttevervallen.
Nieuwtracé(parallelaanA27)
HetnieuwetracélooptvandenieuweaansluitingopdeA27bij KalixBernaparallelaanen
westelijk langsderijksweginnoordelijke richtingenwordtmeteenrotonde gekoppeld
aandeVijfeikenweg.Hetnieuwetracéenderotonde bijdeVijfeikenwegmakendaarbij
gebruikvandevrij komenderuimtebij hetwegvallenvandeaansluitingOosterhout-Zuid.
Hettracé kruist hetkanaaldoormiddelvaneennieuwebrugenlooptvervolgensdoorde
HeiligeDriehoek.Terhoogtevandenoordelijke puntvanbedrijventerrein Everdenbergis
eenaansluitingvoorzienophetnieuwetracéten behoevevandeontsluitingvanhet
bedrijventerrein endetoekomstige uitbreiding.Dezegaatongelijkvloers overdeA27.De
Hoogstraat kruist hetnieuwetracéongelijkvloers, hiertoedient hetbestaandeviaduct
verbreedteworden.HetnieuwetracésluitaanopdeBovenstewegterhoogtevande
aansluitingOosterhoutopderijkswegA27.DehuidigeaansluitingopdeBovensteweg
dienttewordenaangepastenhetviaductoverdeA27dienttewordenverbreed.
Aandachtspunten
• Relatieflangtracé;
• DeHeistraatwordtaangepast alserftoegangswegmetbeperkingvoorvrachtverkeer;
• VoorhetruimtebeslagvanhettracéinhetbosgebiedvanDeDuiventoren geldteen
zwaarwegende 'nee,tenzij'afweging;
• DeHeilige Driehoekwordtdoorsneden.DeHeiligeDriehoek iseencultuurhistorisch
enlandschappelijk waardevolgebied.
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DeDOA-variantvanhetRichtlijnenalternatief

LOA-variant
Dezevariant is,netalsdeDOA-variant inDongen,peramendementtoegevoegd bij het
vaststellenvanderichtlijnenvoor hetMER indegemeenteraad inOosterhout. Bijhet
indienenvanhetamendementwasdevariant als'logische'-variant aangeduid.InditMER
isdezevariant 'LOA'genoemd.HettracévandeLOA-variantvanhet Richtlijnenalternatief
isinfiguur 5.10weergegeven.
AansluitingA27-Splitsingspunt
Ditgedeeltevanhet Richtlijnenalternatief isgelijk aanhetOmleiding-en
Parallelalternatief enlooptvanafdeaansluitingopdeA27overdebestaande Ekelstraat.
Hiernasplitst hettracéafterhoogtevanVijfhuizen ennadeongelijkvloerse kruisingmet
deHoogstraat-openigeafstandvanafdebestaande N629-loopt het parallelaande
bestaande Heistraat.Erisgeenparallelvoorzieningvoorzien,landbouwverkeeren
langzaamverkeerkangebruik blijven makenvandeHeistraat.Terhoogtevande
Heikantsestraat splitst hettracézich.VanafdeaansluitingmetderijkswegA27wordt het
doorgaandeverkeer (bestemmingTilburgetc.)richtingdeSteenstraat geleid.Verkeer met
debestemmingDongenzalvia denoordelijketakwordengeleid.Verdertaktophet
splitsingspunt eenverbindingaandiedeontwikkelingen inhetkadervan structuurplan
Oosterhout-Oost ontsluit. Hetsplitsingspunt bestaat uiteenrotonde.Derijsnelheid opdit
gedeeltevanhettracéis80 km/u.Dehuidige Heistraatwordtomgevormdtot
erftoegangswegwaarbijeenmaximumsnelheidvan60km/uwordtgesteld.
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Noordelijketak: bestemmingDongen
Netalsbij hetOmleidingalternatief zaleennoordelijktakwordenaangelegdvoorhet
bestemmingsverkeer tussen DongenenOosterhout. Demaximum rijsnelheid opde
noordelijketak isgesteldop80km/u.
Zuidelijketak:(interregionale bestemming
Bijvariant LOAloopt hettracénahetsplitsingspunt parallelaandeBredeHeistraaten
kruist hetkanaalloodrecht.Terhoogtevandenieuwebrugoverhetkanaalsplitst het
tracézichintweerichtingen.
Eentakvanhettracé,voorhetverkeer metbestemmingTilburgetc.buigt richtinghet
kanaalafenloopt opkorteafstand paralleldaaraan richtingdeSteenstraat.De
aansluitingmetdeSteenstraatwordt doormiddelvaneenrotondegerealiseerd.
Eenanderetak loopt richtinghetzuiden,parallelaandePlantagelaan enkruistde
Vijfeikenweg(rotonde).Dittracésluitter hoogtevandeBurgemeester Materlaan meteen
volledigeaansluitingaanopderijkswegA27.Deaansluitingen Oosterhout-Oosten
Oosterhout-Zuid komenindeLOA-varianttevervallen.Demaximumrijsnelheidopde
zuidelijketak isgesteldop80km/u.
Aandachtspunten
• Relatieflangtracé;
• DeHeistraatwordtaangepast alserftoegangswegmetbeperkingvoor vrachtverkeer;
• RuimtebeslagnieuweaansluitingrijkswegA27;
• Voor hetruimtebeslagvanhettracéinhetbosgebiedvanDeDuiventoren geldteen
zwaarwegende 'nee,tenzij'afweging.
Richtlijnen-alternatief
VariantLOA
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Verkeer
6.1

Beoordelingskader
Indit hoofdstuk iseenalgemenebeschrijvingvandeeffectenvandealternatieven opde
verkeerssituatieopgenomen.Ditbetreffen effecten diedebasisvormenvoordeafgeleide
cijfers(zoalsdereistijden) opgrondwaarvandebeoordelingvandealternatieven,
uitgesplitst invarianten,opeenaantalspecifiekecriteria plaatsvindt.Het
beoordelingskader voorverkeer isweergegeven intabel6.1. De effectenvandevarianten
opdeverkeerssituatiezijnaandehandvandezecriteria beschrevenenbeoordeeldvoor
desituatiein2020.Hetgaatbijvoorbeeldomdeeffectenopverkeersintensiteiten enl/Cverhoudingen.
Tabel6.1

Beoordelingskaderverkeer

Aspect

Criterium

Verkeersafwikkeling

reistijd Steenstraat-A27
reistijd Middellaan-A27
onzekerheid in reistijden
kans op terugslag op A27

Effectbeoordeling
kwalitatief
kwalitatief
kwalitatief
kwalitatief

Verkeersveiligheid

duurzaam veilig
afname aantal concflictpunten

kwalitatief
kwalitatief

Leefbaarheid

oversteekbaarheid

kwalitatief

Verkeersstructuur

toekomstvastheid
benutting infrastructuur

kwalitatief
kwalitatief

Geziendeaardvandeproblematiek, dievoorwatbetreft hetverkeerendeverkeersafwikkelingvooraltot uitingkomtindekansopvertraging,vindt debeoordelingvoordeverkeersafwikkeling plaatsaandehandvanheteffectopdereistijd ophettraject. Daarnaast
wordendeeffecten opdeverkeersveiligheid enopdeoversteekbaarheid beoordeeld.
Vanwegederelatie metdeA27isspecifiekgekeken naardekansopterugslagopdeA27.
Omdathetbijdit project kangaanomeenwijzigingvandeinfrastructuur isook heteffect
opdeverkeersstructuur enhetwegennetwerk beoordeeld.Ditvindtplaatsaandehand
vaneenbeoordelingvandetoekomstvastheid.Alslaatstecriterium isopgenomende
benuttingvanhetwegennetwerk. Uitgangspunt hierbij isdat(nieuwe)wegenalleenzin
hebbenalservoldoendegebruikvanwordtgemaakt. Ditkanglobaalworden afgemeten
aandel/C-waarden:eenl/C-waardelagerdan0,6 duidtoponderbenutting,waarden
hogerdan0,85 opeentekleinecapaciteit.
Bijdebeoordelingisdeautonomeontwikkeling(desituatie in2020zonderdeaanpassingvandeN629)alsreferentiegehanteerd.
Allebeschrijvingen enbeoordelingen zijndustenopzichte van dereferentiesituatie2020,
diedanook-bijdekwalitatieve beoordeling-perdefinitie een'neutrale'scoreheeft.Dit
houdtoverigens nieteenabsolute beoordelingvandereferentiesituatie in:inhoofdstuk2
isalbeschreveninhoeverreerindereferentiesituatie sprakeisvanproblementenaanzienvandeverkeersafwikkeling,doorstromingenverkeersveiligheid.
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Bij de beschrijvingvan de effecten is gekeken naar het studiegebied zoals weergegeven
in figuur6 . 1 .

Figuur6.1

6.2

Hetstudiegebiedvoorhetonderzoekverkeer. Dezwartelijnengeven dewegen
aan.Denummersgeven dewegvakken weerwelkegebruiktzijnindeverkeersanalyse. Dezeafbeeldingeefteen uitsnedeweervan hetmodelgebiedvan het
regionalemodelMidden-Brabant.

Effectopverkeersintensiteiten
Met behulp van het statische verkeersmodel zijn de effecten van devarianten op de verkeersbelasting van hetwegennet in het studiegebied in beeld gebracht. De resultaten
hiervan zijn getoond in defiguren 6.2 t/m 6.8. Het gaat om de cijfers voor 2020. Uit de
cijfers blijkt dat de alternatieven opverschillende manieren effect hebben op de verkeersbelasting.
Bestaande wegen
Deverkeersaantrekkende werkingvan allevarianten -uitgezonderd devarianten DOAen
LOAvan het Richtlijnenalternatief- isverwaarloosbaar: deverkeersbelasting op de Ekelstraat, Middellaan en de Steenstraat is bij allevarianten vergelijkbaar met de referentiesituatie. Gezien defunctie van de route -voor een belangrijk deel gaat het om verkeer van
en naar Dongen (zie hoofdstuk 2)-en de,voor doorgaand verkeer in relatieve zin beperkte
ingreep, is dit een teverwachten effect.
Detwee varianten van het Richtlijnenalternatief (DOAen LOA) leiden tot eentoename van
deverkeersintensiteit op de Steenstraat (met ongeveer 20-30%) en een kleine afname op
de Ekelstraat (figuur 6.3).

blad75van158

projectnr.165465

MER N629 Dongen - Oosterhout

april2011

Fase 1

oranjewoud

versie 2.5

Opdebrugoverhetkanaal(wegvak27+28Westerlaan) nemenbij devariantenvanhet
Omleidingalternatief (uitgezonderd Bn)deverkeersintensiteiten sterkaf. HetParallelalternatief endeomleidingsvariant Bnhebbenhiernauwelijks effectopdeverkeersintensiteit.
Opvallend isdatdeDOA-variant opdedit deelvandeWesterlaan leidttot eentoename
vandeverkeersintensiteit metruim 10%.Ditwordtveroorzaakt doordatdenieuweroute
naardezuidelijkgelegen nieuweaansluitingopdeA27eenaantrekkelijk (sneller)alternatief isvoorverkeervanuit DongennaardeA27inzuidelijke richting.Uitdeanalysevan
deselectedlinks (paragraaf2.3.1)blijkt datveelverkeeropdeHeistraateenherkomsten
bestemmingheeftinDongen(viadeMiddellaan).
Voorvrachtwagens ishetverkeersaantrekkende effectopdeWesterlaan nietaandeorde
(figuur 6.4)alsgevolgvandeinhetmodelopgenomen maatregelen omvrachtverkeer
tegentegaan.BijDOAneemtdevrachtwagenintensiteit metbijna 70%af.
Devarianten DOA,LOAenhetNulplus-altematiefleidentot eenminder sterke ontlasting
vandeHeistraat dandeanderevarianten.
Voor hetweggedeeltevandeWesterlaan langsdebebouwdekomvan Dongen(tussende
brugendeaansluitingMiddellaan/Heistraat,wegvak21+22) hebbendevarianten Pn en
PzvanhetParallelalternatief enhetNulplus-alternatiefnagenoeggeeneffectopdeverkeersbelasting.DevariantenvanhetOmleidingalternatief SI, S2,BnenBzhebbenopdit
wegvakeensterkeafnamevandeverkeersintensiteit totgevolg.Deeffectenvanhet
Richtlijnenalternatief zijnrelatief klein,meteenbeperkte afnamevandeverkeersbelasting. DeDOA-variant heeft-alsenige-hiereentoename(ruim 10%)vandeverkeersbelastingtotgevolg.
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Verkeersintensiteiten opdebestaanderouteOosterhout-Dongen (vrachtverkeer, 2020)

Nieuwe wegvakken
Deverkeersbelasting op de nieuwe onderdelen van het wegennet zijn weergegeven in de
figuren 6.5 (alleverkeer) en 6.6 (vrachtverkeer).
Denieuwe N629 (tussen het splitsingspunt en de Ekelstraat; wegvak 37+38) heeft bij alle
varianten (uitgezonderd DOA,waarin dit wegvak niet aanwezig is) een verkeersintensiteit
van ongeveer 22-24.000 mvt/etm. Bij devarianten met een zuidtak (devier varianten van
het Omleidingalternatief; wegvak 33+34) is deverkeersintensiteit ruim 10.000 mvt/etm.
Bij deze alternatieven heeft de noordtak (tussen Dongen en het splitsingspunt; wegvak
35+36) eenverkeersintensiteit van ongeveer 17.000 mvt/etm. Detwee varianten Pn enPz
van het Parallelalternatief hebben hier ongeveer 27.000 mvt/etm.
DeDOA-en LOA-variant hebben voor hetweggedeelte tussen deVijfeikenweg en de
Steenstraat (wegvak 41+42) eenverkeersintensiteit van ongeveer 14.000 mvt/etm.
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DeeffectenopdeverkeersbelastingvandeVijfeikenwegzijn klein.AlleendevariantLOA
heeft hiereentoenamevandeverkeersintensiteit vanruim 15%totgevolg.
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Effecten in Oosterhout
Bij hetRichtlijnalternatiefontstaateennieuweverkeerstructuur,waardoor erook effecten
(kunnen)zijnopdeverkeersbelastingin(hetzuidelijk deelvan)Oosterhout. Infiguur 6.7
zijndeeffectenvandealternatieven opdeverkeersbelastingvaneenaantalwegenin
Oosterhoutweergegeven.Deparallel-enomleidingalternatieven hebben,evenalshet
Nulplus-alternatief, nagenoeggeeneffectopdeverkeersintensiteiten inOosterhout.
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Deresultatenvandeverkeersmodelberekeningen latenziendatdebeidevariantenvan
het richtlijnaltematiefweleffect hebbenopdebelastingvandewegen inhet(metname)
zuidelijk deelvanOosterhout.OpdeBurgemeester Materlaan neemtdeverkeersbelasting
zowelbij DOAalsLOAsterktoe-totongeveer8.000mvt/etm.OpdeTilburgsewegneemt
deverkeersintensiteit afvanongeveer 19-20.000tot ruim 16.000mvt/etm.
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EffectopA27
Infiguur6.8isheteffectvandealternatieven opdeverkeersintensiteit vandeA27zichtbaargemaakt.
Alleendebeiderichtlijnvarianten DOAenLOAhebbeneeneffectopdeverkeersbelasting
vandeA27.Ditishetgevolgvanhetopheffenvandeaansluitingen Oosterhout-Oosten
Oosterhout-Zuid dooreennieuweaansluitingnabijKalixBerna,ter hoogtevande
BurgemeesterMaterlaan.
Bijderichtlijnaltematievenneemtdeverkeersintensiteit ophetwegvaktussendebeide
(resterende) aansluitingen afinvergelijkingmetdereferentiesituatie;deafname
bedraagtongeveer 16.000 mvt/etm.Diteffectwordtveroorzaakt door hetwegvallenvan
debestaandeaansluitingen inditwegvak.Daarnaast heeftookdeaanwezigheidvande
nieuweN629tussen DongenenOosterhout effectopdeverkeersbelastingvanditdeel
van deA27.
Hetwegvaktenzuidenvande(nieuwe)aansluitingwordt bijderichtlijnvarianten DOAen
LOAzwaarder belast danindereferentiesituatie:detoename bedraagtongeveer 5.000
mvt/etm.Kennelijktrektdenieuweroutetussen DongenendeA27inzuidelijke richting
tot opzekerehoogteverkeervanandereroutes.
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Verkeersintensiteiten op drie wegvakken van deA27 (2020)

Effect op verkeersafwikkeling

l/C-verhoudingen
Indefiguren 6.9 en6.10zijndeberekende l/C-verhoudingen vantweemaatgevende
wegvakken opditvlakvan deN629(deEkelstraatendebrugoverhetkanaal(Westerlaan))opgenomen (del/C-verhoudingen zijnindebijlageverkeerweergegeven).De
figuren6.11en6.12 tonendespreidingvan del/C-verhoudingen vantweewegvakken
vandeBovensteweg.Voordeoverigewegenliggendel/C-verhoudingen lager.
Allealternatieven leidenbijdeEkelstraat (figuur 6.10)tot eenkleineafnamevandel/Cverhoudingen.
Deeffecten opdeWesterlaan (debrugoverhetkanaal,weergegeven infiguur6.9)zijn
groter enmeeronderscheidendvoordealternatieven.
HetParallelalternatief heeft invergelijkingmetdereferentiesituatie geeninvloedopde
verkeersbelastingopdeWesterlaan endebrugoverhetkanaal.Del/C-verhoudingen zijn
voordeParallelalternatieven danooknagenoeggelijk aandieindereferentiesituatie
2020.
Devarianten Stroomlijn 1,Stroomlijn 2enBundelingZuidvanhet Omleidingalternatief
leidenopdebrugtoteensterkedalingvan del/C-verhoudingen.Variant BundelingNoord
vanhetOmleidingalternatief heeftgeeneffect opdel/C-verhoudingen opdebrug.
Ditgeldt inmindere mateookvoorderichtlijnvariant LOA,dieeenkleineafnamevande
l/C-verhoudingen laatzien.DeDOA-variant leidt opditwegvak(gemiddeld)tot eenkleine
toenamevande l/C-verhoudingen.
DeN629isviadeBovenstewegverbonden metdekernOosterhout.Hetgedeeltevande
Bovenstewegtussendeoostelijke enwestelijketoe-enafrittenvandeA27(figuur 6.11)
heeft l/C-verhoudingen dievoorallevarianten lagerliggendan0,85.Hetwegvakvan de
Bovenstewegten westenvandeaansluiting(figuur 6.12)iszwaarder belast.Hierisgeen
onderscheidtussendealternatieven envariantentemaken.
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6.3.2
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l/C-verhoudingen Bovensteweg westelijkvan deaansluitingopdeA27(wegvak
3+4),2020

Dynamischemodellering
Eris in dit stadium geen dynamische modellering gemaakt van dealternatieven die
onderzocht zijn in MERFase 1.Bij het ontwerp van de alternatieven is uitgegaan van de
aanpak van de knelpunten (met name de kruisingen en aansluitingen), zodat deze met
voldoende capaciteit in deontwerpen zijn opgenomen.
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Verkeersafwikkelingeneffectopreistijden
Bijdebeoordelingvandealternatieven isgekeken naardereistijden opdetrajecten
Steenstraat-A27enMiddellaan-A27.Dezetrajecten betreffen (volgens deselected links)
samenongeveer80%vanhetverkeer opde(bestaande) N629(zieparagraaf 2.3.1).
Algemeenenonzekerheidover reistijden
Bijallealternatieven isereenlicht positieftot positiefeffect opdereistijden.Ditisdeels
hetgevolgvanhetgegevendatbijallealternatieven parallelvoorzieningen aanwezigzijn.
Dezefungeren alserftoegangswegvoordeaanliggendewoningen enbedrijven.Ooklandbouwverkeer gaatgebruik makenvandeparallelvoorzieningen. Daardoor isbijallealternatieven devertragendewerkingvanhetlandbouwverkeer envanafslaandverkeernaar
deerftoegangen nietmeeraanwezig.Ditgeldtookvoordeonzekerheidoverdereistijd
alsgevolgvan landbouwverkeer.
Inhoofdstuk 2isbeschrevendat indereferentiesituatie in2020 devertragingmaximaal
indeordevangroottevanééntot anderhalve minuut ligt.Bijallealternatievenwordende
mogelijkeveroorzakersvandevertragingen -debeperkte capaciteitvandewegvakkenen
kruisingen-vooreengroterofkleiner deelweggenomen.Ookdemogelijkeveroorzakers
van(onverwachte)vertragingen (landbouwverkeer opdehoofdrijbaan enafslaandverkeer
naardeerftoegangen) verdwijnen bijallevarianten.Alleen bijdevariant DOAblijft inde
routetussenDongen(Middellaan) enOosterhout desituatie metlandbouwverkeeren
erftoegangen aanwezig.
Hierdoor neemtzoweldegemiddelde reistijdalsdeonzekerheidoverdereistijdenaf.Dit
leidtvoorallevariantentoteenpositieve beoordelingvoor hetcriterium onzekerheidreistijden (+).Alleendevariant DOAvanhetrichtlijnalternatief wordt neutraaltotzeer licht
positief beoordeeld (0/+) omdatvooreendeelvanhetverkeer (MiddellaanA27/Bovensteweg) desituatieslecht beperktverbetert.
TrajectSteenstraat -Oosterhout (A27)
Hetgaat bijditcriterium omdebeoordelingvandereistijdvandeSteenstraat (oostelijk
vandekruisingmetdeWesterlaan)tot Oosterhout (A27/ Bovensteweg).
Devarianten Stroomlijn 1,Stroomlijn 2enBundelingZuidvanhet Omleidingalternatief
hebbenvoordittraject hetgrootste effectopdereistijd.Dekansopcongestieisophet
gedeeltetussendeSteenstraat enhetsplitsingspunt klein.Ditverkeer maaktgeen
gebruikvandeWesterlaan.Dezevariantenwordendaarom positief (++)beoordeeld.
Ookdevariant LOAvanhetrichtlijnalternatief wordt positief (++)beoordeeld.
DeDOA-variantwordt neutraaltot leihtpositief(0/+) beoordeeld,omdat bijdezevariant
eendeelvanhetverkeergebruik blijft makenvandeWesterlaanwaardeverkeersintensiteit (invergelijkingmetdereferentie) nogenigszinstoeneemt.
Deoverigevariantenwordenlicht positief beoordeeld (+).Voordezevarianten isde
veranderinginvergelijkingmetdereferentienietgroot.HetverkeertussendeSteenstraat
endeA27maaktbijdezevariantengebruikvandeWesterlaan,waar relatiefhogeverkeersintensiteiten aanwezigblijven.Voorditdeelvanhettrajectveranderternietveelin
vergelijkingmetdereferentie.
Traject Middellaan-Oosterhout (A27)
Bijditcriterium gaathetomhettrajecttussendeMiddellaan inDongen(oostelijkvande
kruisingmetdeWesterlaan/Heistraat) enOosterhout (A27/ Bovensteweg).
Bijdevarianten Stroomlijn 1,Stroomlijn 2,BundelingNoordenBundelingZuidvanhet
Omleidingalternatief wordt heteerstedeelvandittraject-tussen Dongenenhetsplitsingspunt- ontlast. Bijallevarianten (uitgezonderd DOA)ishetgedeeltetussen het
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splitsingspuntendeA27gelijk.Voordereistijdopdittrajectwordendaaromdevarianten
vanhetOmleidingalternatief licht positiefbeoordeeld (+).Ookdebeoordelingvoorde
variantenvanhetParallelalternatief islicht positief (+).DitgeldtookvoorhetNulplusalternatief.BijdeDOA-variantwordtdittraject nietaangepast.Ditleidt-doordatde
intensiteitwelenigszinsafneemt-toteenlicht positievebeoordeling(o/+).Ookbijde
LOA-variant maakt hetverkeer inderelatie Dongen-Oosterhout vooreendeelgebruikvan
eennietaangepaste Heistraat.Omdatdeintensiteit opdittrajectwelafneemt,isde
beoordelinglicht positief(+).
KansopterugslagA27
Uitdedynamischemodelleringvoordereferentiesituatie 2020blijkt datdecapaciteitvan
deaansluitingen onvoldoende is.Dooraanpassingvandekruispunten (meeropstelruimte) eneengoedeafstellingvandeverkeersregelingkandit knelpuntwordenopgelost.Ditspeelt bijallealternatieven envarianten (uitgezonderdDOA).
Dekansopterugslagneemtderhalvebijallealternatieven af.Ditwordtsterk positief
beoordeeld (++).Ookdebeoordelingvoor DOAishier positief,omdatditalternatief leidt
tot eenafnamevandeverkeersbelastingopdeaansluitingbijdeBovensteweg.

6.4

Verkeersveiligheid
Allealternatieven wordenaangelegdvolgens deprincipesvanduurzaamveilig.
Allealternatieven -uitgezonderd deDOA-variant-wordenopdit criterium positief(+)
beoordeeld.
Debeoordelingvoor DOAislicht positief (0/+),omdat eenrelatiefgrootdeelvanhetverkeernogsteedsgebruik maaktvanniet-DuurzaamVeiligingerichtewegen:hetgehele
trajecttussen DongenenOosterhout,waarovernogveelverkeerwordtafgewikkeld,wordt
nietaangepast.
Vanuitverkeersveiligheidwordttevensgekekennaardeafnamevanhetaantalconflictpunten-waareengrotere kansopongevallen is-datbijdeverschillendevariantenaanwezigis.Daarbijgaathetmetnameomaansluitingen (kruisingen enrotondes) enoversteekplaatsen dienietduurzaamveiligzijnvormgegeven.
Voorallevarianten geldtdathetaantalconflictpunten zalafnemen.Bijhet Parallel-alternatiefenhetNulplus-alternatiefwordt debestaande kruisingSteenstraat-Westerlaan niet
aangepast; hierblijven dusenkeleconflictpunten aanwezig(beoordeling:0/+).Ookbijde
variant LOAblijft eendeelvandeconflictpunten (metnamelangsdeHeistraat) aanwezig
(beoordeling:0/+). BijhetOmleidingalternatief verdwijnen deconflictpunten uitde
bestaande route(beoordeling:+).Devariant DOAleidt ertoedatdeconflictpunten inde
routetussenOosterhout (A27bijBovensteweg)enDongenaanwezigblijven. De
beoordelingisdaarom neutraal(0).

6.5
6.5.1

Verkeersstructuur

Robuustheidsanalyse
Bijdebeoordelingvanderobuustheid cq.toekomstvastheid vandevariantenspelentwee
punteneenrol.Indeeersteplaatsisvanbelanginhoeverredeinfrastructuur na2020
nogrestcapaciteit heeftomeeneventueleverderegroeivanhetverkeersaanbod inde
aansluitende periode(bijvoorbeeldtot 2030)tekunnenopvangen.Indetweede plaats
gaatheterominhoeverredevariantentoekomstige aanpassingen enuitbreidingenvan
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dewegenstructuur onmogelijk maken,zonderdatdaarbijgrote milieueffecten optreden
en/of eerdereingrepen overbodigofminder functioneelworden.Bijdit
beoordelingsaspect gaat heterookominhoeverredevarianten kunnenworden
beschouwdalseen'logische' eerstestapineentoekomstigeverkeersstructuur.De
beoordelingistenopzichtevandereferentiesituatie,waarvan-alsonderdeelvande
probleemanalyse- isaangegevendatdieniettoekomstvast is.
Debeoordelingopditcriterium isalsvolgt.
HetNulplus-altematiefwordt licht positief(+)beoordeeld.Voordelangereperiode ishier
opdeN629zelf(tussen DongenendeA27)weinigrestcapaciteit aanwezig(maximalel/Cverhoudingin2020isongeveer0,85).Eeneventueletoekomstige uitbreidingvande
wegenstructuur enaanpassingvandekruispunten ismogelijk,maarzalopdat moment
relatiefalsnogveelextraeffecten hebben.Evenalsvoor het Parallelalternatief isbijhet
Nulplus-alternatiefderestcapaciteitvandeaansluitingWesterlaan -Middellaan ende
brugoverhetkanaalin2020 beperkt.Een verdereuitbreidingvandecapaciteit ismogelijk dooraanpassingvanderotondeWesterlaan-Middellaan eneventueeldebrug.
Debeidevariantenvanhet Parallelalternatiefwordenpositief beoordeeld (++).Bijdeze
variantenwordtvoordeperiodetot 2020endaarnavoldoendecapaciteit gebodenopde
N629zelf.
Relatiefkrapbijditalternatief isdeaansluitingWesterlaan-Middellaan en-in mindere
mate-debrugoverhetkanaal.Voordebrugligt in2020del/C-verhoudinginéén richting
inéénvandespitsen boven0,85; deanderel/C-verhoudingenliggenlager.Derestcapaciteit isderhalve beperkt. Uitdedynamischemodelleringvoordereferentiesituatie 2020
blijkt nietdatdecapaciteitvanditwegvak in2020alszodanigeenknelpunt is.Een verdereuitbreidingvandecapaciteit ismogelijk doorhetaanpassenvanderotondeWesterlaan-Middellaan,hetverbredenvandeWesterlaan eneventueelishetbouwenvaneen
nieuwebrugterplaatsevandebestaandebrug.
Devarianten Stroomlijn 1,Stroomlijn 2enBundelingZuidvanhet Omleidingalternatief
wordenzeerpositief(+++)beoordeeld.Bijdezevariantenwordteenruimgedimensioneerdenieuweweggerealiseerd,waarookvoordeperiodena2020voldoende capaciteit
aanwezigis.Variant BundelingNoordwordt minderpositief (++)beoordeeld.Bijdezevariant isderestcapaciteit opdebrugoverhetkanaalbeperkt. Devormgevingvandeze
variant maakteentoekomstige uitbreiding(bijvoorbeeld indevormvaneennieuwebrug)
lastigterealiseren.Voordevariant Bzgeldt datdezeinprincipeookkanwordenuitgebouwdtot eenvolledigeoosttangentvanOosterhout.
OokdeLOA-variantwordtzeerpositief beoordeeld (+++).Erwordt inéénkeereennieuwe
structuur metvoldoenderestcapaciteit aangelegd.Eeneventueletoekomstige aanpassing
vanhetoostelijk deelvandeHeistraat blijft mogelijk.
Variant DOAwordt licht positief(+)beoordeeld.Bijdezevariantwordtgeengoedeverkeersoplossingvoorderelatietussen DongenenOosterhout gerealiseerd,terwijlookde
brugindeWesterlaan slechtseenbeperkte restcapaciteit heeft. Invergelijkingmethet
Parallelalternatief isderestcapaciteit opdebrugkleiner.
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6.5.2

Benutting
Hetcriterium benuttingvaninfrastructuur isopgenomenomdatheteenbeleidsuitgangspuntisdat(nieuwe,maarookbestaande) infrastructuur voldoendewordtgebruikt.Hetis
nietdebedoelingom'leeg'asfaltaanteleggen.Daarmeeisditcriterium inzekerezinde
tegenhangervanhetcriteriumtoekomstvastheid.Hetgaaterbijhetontwerpvanhet
wegennetdusomdatereengoedebalanswordtgevondentussenenerzijdsvoldoende
(rest)capaciteit enanderzijds hetvoorkomenvanovercapaciteit. Ditkomteropneerdat
eennetwerkwaarindel/C-verhoudingenvandestroom-en gebiedsontsluitingswegen
ongeveertussen0,6 en0,85 liggen,alspositiefwordtbeoordeeld.
Opditcriteriumwordt hetNulplus-alternatief endevariantenvanhet Parallelalternatief
positief beoordeeld(+):allenieuweenbestaandeweggedeelten hebbeneenvoldoend
groteverkeersbelasting.Variant BundelingNoordwordtlichtpositiefbeoordeeld(0/+),
omdathier(invergelijkingmetBz)eenklenerdeelvandeinfrastructuur eenlage
benuttingheeft.
Deoverigevariantenwordennegatief(-)beoordeeld.Bijdezealternatievenwordende
nieuweweggedeelten dooreenrelatief kleinehoeveelheidverkeer-ruimonderdecapaciteit- gebruikt.

6.5.3

Oversteekbaarheid
Bijditcriteriumwordt beoordeeld inhoeverredemogelijkheden omdewegovertesteken
ofopterijdenworden beïnvloed invergelijkingmetdereferentiesituatie.Debeoordeling
voorditaspectisvoordevarianten LOAenDOAlicht positief(0/+).Bijdezevarianten
wordt deHeistraat nietaangepast,zodatverkeervanafwoningenenbedrijvenrechtstreeksopdehoofdrijbaan komt.Doordatdeverkeersbelastingwelafneemt isereenlicht
positief effect.
Voorallevariantenvandeoverigealternatieven isdebeoordelingpositief(+)omdatin
allegevalleneenparallelstructuur wordtaangelegd.

6.5.4

Mogelijkheden OpenbaarVervoer
Bijdeuitwerkingvandealternatieven iservanuit gegaandatopenbaarvervoergebruik
maaktvandenieuweverbinding.Doordatbijallealternatieven deinfrastructuur wordt
aangepast,onderanderemeteenparallelstructuur, ontstaan invergelijkingmetde
referentiesituatie beteremogelijkheden ombuslijnen en-haltesdoor hetstudiegebiedte
plaatsen.Allealternatievenworden positiefbeoordeeld(+).

6.5.5

Ontsluitingonderliggendwegennet
Inallealternatieven isrekeninggehoudenmetdeontsluitingvanhetstudiegebied ende
aantakkingvan hetwegennetopdeN629.Hierbij isuitgangspunt datdeontsluitingvan
hetonderliggendwegennet nietverslechterd.Allealternatieven zijnopdit onderdeel
derhalve neutraalbeoordeeld.InMERFase2zal,bij deuitwerkingvaneenaantal
alternatieven,inmeerdetailnaardeontsluitingkunnenwordengekeken.
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6.6

Overzicht beoordeling
Inonderstaandetabelisdebeoordelingvoordeeffectenopverkeer samengevat.

Tabel6.2
aspect

Verkeersafwikkeling

Verkeersveiligheid

Overzichtstabel

criterium

Reistijd Steenstraat-A27
Reistijd Middellaan-A27
Onzekerheid in reistijden
Kans opterugslagop
A27
Duurzaam veilig
Afname aantal
conflictpunten

effecten

verkeer

nul-

Parallel-

plus

alternatief

Omleidingalternatief

Pn

Pz

SI

S2

Bn

Bz

DOA

LOA

+
+
+

+
+
+

+
+
+

++
+
+

++
+
+

+
+
+

++
+
+

0/+
0/+
0/+

++
+
+

++

++

++

++

++

++

++

++

++

+

+

+

+

+

+

+

0/+

+

0/+

0/+

0/+

+

+

+

+

0

0/+

+

+

0/+

0/+

++

+++
-

+
-

+++
.

+
0

+
0

+

Leefbaarheid

Oversteekbaarheid

+

+

+

+

+

Verkeersstructuur

Toekomstvastheid
Benutting infrastructuur
MogelijkhedenOV
Ontsluiting OWN

+
+
+
0

++
+
+
0

++
+
+
0

+++
+
0

+++
+
0

Toelichtingbeoordeling 'kwalitatievescoretabel6.2
Score
Beschrijving(tenopzie itevandereferent iesituatie (=0))
+++
zeer positief
++
positief
+
licht positief
0
neutraal
licht negatief
-negatief
zeernegatief
...
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0/+
+
0

0
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Milieueffecten MERFase1
Indit hoofdstukzijndemilieueffecten beschrevenvandeverschillendetracévarianten.
Perparagraafiséénofeencombinatievan(milieu)thema'sbehandeld.Perthemaishet
wettelijk kader enhetbeleid,hetbeoordelingskader endaarnademilieueffecten per
varianttenopzichtevandereferentiesituatie beschreven.Alslaatsteiseenbeoordeling
gemaaktvandegevolgenvandeontwikkelingen inhetkadervanhet structuurplan
Oosterhout-Oost opdebeschreveneffecten.
InMERFase1zijndeeffecten doormiddelvaneenonderbouwde kwalitatieve
beschrijvinginkaartgebracht.Bijonzekerheidoverdeteverwachteeffecten isgebruik
gemaaktvaneeninschattingvandeeffectenaandehandvaneenzogenaamd 'worstcase
scenario'.Dekwalitatieve methodevergelijkt hetalternatief metdereferentiesituatie.
Alleenvindt dezebeoordelingplaatsopeen7-deligeschaal(+++,++,+,0,-,--,—) enisde
referentiesituatie hierbij neutraal(=0).
Eenneutralescorevandereferentiesituatie betekent nietdatergeensprakeisvaneen
probleem.Doordereferentiesituatie neutraaltestellenwordt eengoedeenduidelijke
effectbeoordelingvandealternatieven (t.o.v.dereferentiesituatie) mogelijkgemaakt.
Tabel7.1

Toelichting beoordelingkwalitatievethema'speralternatief
Beschrijving(tenopzichtevande referentiesituatie(=0))

Score
+++
++
+
0
-...

zeer positief

positief
licht positief
neutraal
licht negatief
negatief
zeer negatief

Intabel7.2 iseenoverzichtopgenomenvandecriteriawaaraandeverschillende
milieuthema's peralternatief envariant beoordeeldworden.
Tabel 7.2
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HetbeoordelingskadervanMERFase 1

Paragraaf&Aspect
Bebouwing,landbouwen
recreatie
Paragraaf7.1

Criterium
Knelpuntent.a.v. bestaandebebouwing
Gevolgen voorlandbouw
Aantrekkelijkheidenbarrièrewerkingrecreatie

Geluidentrillingen
Paragraaf7.2

Potentieelgeluidgehinderden
Geluidin EHS
Trillingen(toenamezwaarvrachtverkeer)

Luchtkwaliteit
Paragraaf7.3

Imissieluchtverontreinigendestoffen
Emissieluchtverontreinigendestoffen

Externeveiligheid,kabels
enleidingen
Paragraaf7.4

Externeveiligheid
Kabels en leidingen

projectnr.165465
april2011

MER N629 Dongen - Oosterhout
Fase 1

oranjewoud

versie 2.5

blad89van158

Paragraaf&Aspect
Landschap,cultuurhistorie
&archeologie
Paragraaf7.5

Criterium
Aantastingwaardevollelandschapstructuren,patronen en
elementen
Aantastingcultuurhistorische waarden
Aantastingarcheologischewaarden

Natuur
Paragraaf7.6

Effectopsoorten
Effectopbeschermdegebieden
Effectopecologischerelaties

Bodemen water
Paragraaf7.7

Bodemopbouw
Bodemkwaliteit
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
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7.1

7.1.1

Bebouwing, landbouw en recreatie

Wettelijkkaderenbeleid
Tenaanzienvanbebouwing,landbouwenrecreatie isnagenoeggeenwettelijk kaderen
beleidvantoepassing.
Eenspannend bosvooriedereen!(2005)
Inditdocument heeft Staatsbosbeheer eenplanopgesteldomderecreatiezoneringvan
deBoswachterij Dorstteverbeteren.Hetplanomschrijft devisievan Staatsbosbeheer
voordeboswachterijtot 2010meteendoorkijktot daarna.DeDuiventoren (hetbosgebiedtenzuidenvanhetWilhelminakanaal) valt inhetplanonderdenoemer 'het natte
bos'.Plannenvoor hetnattebosomvattenonderanderehetcreërenvanrecreatieve
routes,aanlegvaneenentreevoorhetboster hoogtevandeKetenbaan,hetcreërenvan
belevingsplekken,eenkinderspeelplaats eneenwandel-/fietsbrugoverhetWilhelminakanaaltenhoogtevandePlantagelaan.

7.1.2

Beoordelingskader
Inhetonderstaande ishetbeoordelingskader beschreven.Tabel7.3 geeft hetbeoordelingskaderweer.
Knelpuntentenaanzienvanbestaande bebouwing
Uitgangspunt bijdeontwikkelingvan dealternatieven ishetzoveelmogelijk respecteren
vanbestaande bebouwing.Desondanks ishetmogelijk datalsgevolgvanhetvoorlopige
ontwerpvaneentracé,bijrealisatie,bestaande bebouwinggeamoveerdzoumoeten
worden.Pervariant isineeninschattinggemaakt hoeveelknelpunten aanwezigzijn met
betrekkingtot bestaandebebouwing.
Gevolgenvoorlandbouw
Deliggingvaneentracékangevolgen hebbenvoordelandbouw inhetzoekgebied. Eén
vandeuitgangspuntenvandeontwikkelingvandealternatievenwasdegegarandeerde
ontsluitingvandelandbouwgebieden.De gevolgenvoor delandbouw hebben daarom
metnamebetrekkingophetverliesaanlandbouwgrond gekoppeldaanhet ruimtebeslag
vandeweg.Daarnaastkanookdebereikbaarheidvandelandbouwpercelen afnemen
(omrijden).
Aantrekkelijkheid enbarrièrewerkingrecreatie
Dedoorsnijdingvaneengebieddat recreatiefgebruik kentmaakthetgebiedminderaantrekkelijk. Daarnaastvormtdedoorsnijdingeenbarrièrevoorverder recreatiefgebruik
vanhetgebied.Pervariantzijndeeffecten oprecreatiebeschreven.

Tabel7.3

Hetbeoordelingskadervanhetthemabebouwing, landbouwenrecreatie

Aspect
Bebouwing,landbouwen
recreatie
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Criterium
Knelpuntent.a.v.bestaande
bebouwing
Gevolgenvoor landbouw
Barrièrewerking recreatie
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7.1.3

Huidigesituatie enautonomeontwikkeling
Bebouwing
Infiguur 7.1zijno.a.deaandachtpunten metbetrekkingtot bebouwingweergegeven.
Hieruitvolgtdatwoningen enoverigebebouwingmetnamegeconcentreerd zijn langsde
Heistraat,inHetBlik endeHeilige Driehoek.Daarnaast isdebegraafplaats eenbelangrijkevoorziening.
.'-• • • > " "

• ••'• ~^

•'••< " - ' . • • - - ' • - . . ' ? . • - . ' . i i i r - i

Bebouwing,landbouw en recreatie

Legenda
i Aandachtspunten objecten

^ ^

Sport/recreatieterrein (intensief)

r>

1

Uitloopgebied

Begraafplaats

Bosgebied(recreatie extensief)

Figuur7.1
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Aandachtspuntenmetbetrekkingtotbebouwing, landbouwenrecreatie
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Landbouw

Met name ten noorden van het kanaal is het overgrote deelvan de grond in gebruik als
landbouwgrond.Tenzuiden van het kanaal beslaan de bossen van de boswachterij Dorst
het grootste oppervlak.
Recreatie
Het deelten noorden van het kanaal,in en nabij Het Blik, herbergt enkele voorzieningen
zoals een tennishal entennisbanen, een scoutingcentrum, enkelewinkels en het terrein
met de nagebouwde Ijzertijdboerderij.Verder fungeert dit gebied als direct recreatief
uitloopgebied voor Dongen.
Het deelvan het onderzoeksgebied ten zuiden van het kanaal heeft ook een functie als
lokaal recreatief uitloop gebied voor Dongen (minder voor Oosterhout) maar heeft daarnaast ook een regionale recreatieve functie. Door deaaneengeslotenheid van de
Boswachterij Dorst heeft het bosgebied ten zuiden van het kanaal meer kwaliteit als
wandelgebied (extensieve recreatie).
Tenoosten van de rijkswegA27 ligt het golfterrein. Dit is in particulier eigendom.
Autonome ontwikkeling
Erzijn geen autonome ontwikkelingen verwacht. Deeffecten van de situatie waarbij de
voorziene ontwikkelingen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost zijn
gerealiseerd zijn apart beschreven in paragraaf 7.1.5.

7.1.4

Effecten
Bij de effectbeschrijving is uitgegaan van een volledige engegarandeerde ontsluiting van
alle in het plangebied gelegen woningen, bedrijven envoorzieningen. De bereikbaarheid
vanwoningen, bedrijven envoorzieningen is een ontwerpopgave voor alle varianten.
Knelpunten ten aanzien van bestaande bebouwing
Zoals genoemd zijn in de huidige en referentiesituatie de knelpunten met betrekking tot
bebouwing met name geconcentreerd langs de Ekelstraat, Heistraat en in de Heilige
Driehoek. In dezefasevan het MERzijn de definitieve ontwerpen van detracés nog niet
gemaakt. Om deze reden is per variant ingeschat of de realisatie van het tracé leidt tot
knelpunten met relatie tot bestaande bebouwing. Deze inschatting isgemaakt op basis
van een benaderingvan het ruimtebeslagvan deweg, per variant.
Intabel 7.4 is per alternatief envariant een indicatie gegeven van het aantal knelpunten .
Tabel 7.4

Indicatievan aantalknelpunten tenaanzien van bestaandebebouwing
Schattingaantalknelpunten bebouwing
Nulplus-alternatief (0+)
2xwoning,2x glastuinbouw

Parallelalternatief
Omleidingalternatief

Richtlijnenalternatief

blad92van158

Pn
Pz
SI
52
Bz
Bn
DOA
LOA

2x woning

3xwoning,scoutinggebouw, l x kas
3xwoning,2x schuur
l x woning
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Bijhet Nulplus-alternatiefwordt hettracévolgenshetprincipevan DuurzaamVeiligingericht opdehuidige liggingvandeN629.Detoevoegingvaneenparallelstructuur eneen
middenbermzorgtvooreentoenamevanhetruimtebeslagter plaatse.Metnamebijde
kruisingProvincialeweg-Ekelstraat enHoogstraat-Heistraat betekent dit dater knelpunten
ontstaan metbetrekkingtot bestaandebebouwing.
Hetontzienvandedichtopdehuidigeweggelegen begraafplaats bijdeVariantZuidvan
hetParallelalternatief zorgtvooreenverschuivingvanhettracé richtinghetzuiden.Hierbijontstaan eenknelpunten metbetrekkingtot bebouwingter hoogtevandebegraafplaats.
Hetruimtebeslagbenodigddoordeverhoogde liggingvandeaansluitingopdeWesterlaanvandevariant BundelingNoordvanhetOmleidingalternatief veroorzaakt eenaantal
knelpuntenterplaatse.
DeliggingvanparallelweglangsdeA27indeHeilige Driehoek bij deDOA-variantvanhet
Richtlijnenalternatief veroorzaakt eenaantalknelpunten metbetrekkingtot bebouwing.
DeLOA-variant kenteenknelpunt bijdeoversteekvandenoordelijketakvanhet nieuwe
tracémetdeHoogstraat.Dooreenkleineverschuivingvanhettracéishetknelpunt echter
optelossen.
Allebovengenoemdevarianten scoren negatief(--).Deoverigevarianten kennengeen
knelpunten metbetrekkingtot bestaandebebouwing.
Gevolgenvoor landbouw
Deaanlegvaneenwegzalinprincipeweiniginvloed hebbenopdewerkgelegenheid.De
bereikbaarheid vanwoningen enbedrijven isonderdeelvandeontwerpopgavevande
tracésvandevarianten.VoorMERFase1isaangenomendatdebereikbaarheidvanalle
bestaande bedrijven enwoningengegarandeerd is.Deeffecten metbetrekkingtot
landbouw concentrerenzichderhalve metnameophetverliesaanlandbouwgrond door
het ruimtebeslagvandewegenwellicht opomrij-afstandtussenpercelenenbedrijf.
Bijallevarianten meteennieuwtracéparallelaandehuidige Ekelstraat enHeistraat is
sprakevanruimtebeslagoplandbouwgrond.Ditgeldttevensvoordevariantenvanhet
Omleidingalternatief. Debetreffendevariantenscorenallen licht negatief(-).Alleende
tracésvanhetNulplus-alternatief ende DOA-variantvanhetRichtlijnenalternatief hebben
nagenoeggeeneffectopdehoeveelheid landbouwgrond.Dezescorendanook neutraal
(0)tenopzichtevandereferentiesituatie.
Aantrekkelijkheid enbarrièrewerkingrecreatie
Dedoorsnijdingvandeaaneengesloten bossenvandeBoswachterij Dorstdoorde
variantenvanhetOmleiding-enRichtlijnenalternatief iseenbarrièrevoorderecreatieve
functievanhetgebied.Bestaanderecreatieve routeswordendoorsneden enkunnendoor
deaardvandewegmoeilijkweerverbondenworden.
DeDOA-enLOA-variantvanhet Richtlijnaltematiefhebbeneendusdaniggrootruimtebeslagophetterreinvandegolfclub datdezeernstigaangetastwordt inzijnaantrekkelijkheid enwaarde.Voortzettingvandezeactiviteit komthiermee ingevaar.Verderzijner
gevolgenvoorhet bosgebied (Teteringse Heide)terhoogtevandenieuweaansluitingop
deA27.DeDOA-variant heefttevenseffectopderecreatieveaantrekkelijkheid vande
HeiligeDriehoekdoordeliggingvanhettracé parallelaandeA27inditgebied.
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VariantZuidvanhetParallelalternatief enBundelingNoordvanhet Omleidingalternatief
ontzien deboswachterij maardoorsnijden hetkleinschalige gebiedje HetBlik.Hierbij
wordtderecreatievewaardeaangetast.Derecreatieve(fiets) routes blijvenechter
bestaandoordat hiermeeinhetontwerp rekeningwordtgehouden.
Allevarianten diedeboswachterij doorsnijden scoren negatief (--)•DeDOAen LOA
varianten scorenzeernegatief(---)doordeaantastingvanhetgolfterrein ende
recreatievewaardevandeboswachterij.Daarnaastvormt hetlangetracéeenbarrière
voorrecreatiefgebruik.DevariantZuidvanhetParallelalternatief enBundelingNoordvan
hetOmleidingalternatief scorenbeidenlicht negatief(-)doordebeperkteaantastingvan
derecreatievewaardevanHetBlik.HetNulplus-alternatiefenvariant Noordvanhet
Parallelalternatief hebbentenopzichtevandereferentiesituatie geeneffectophet
onderdeelrecreatieenscoren neutraal(0).

7.1.5

Overzichtbeoordelingstabel
Tabel7.5

Overzichtbeoordelingstabelthemabebouwing, landbouwenrecreatie
Parallelalternatief

Aspect
Bebouwing
Landbouw
Recreatie

7.1.6

Criterium
Knelpunten t.a.v.
bebouwing
Gevolgenvoor landbouw
Aantrekkelijkheiden
barrièrewerkingrecreatie

0+

Pn

--

0

0

-

0

0

Pz
-

Omleidingalternatief

Richtlijnenalternatief

SI

S2

Bn

Bz

DOA

LOA

0

0

--

0

--

--

-

-

-

-

-

0

-

-

--

--

-

--

...

---

•

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Bijderealisatievandeplanneninhetkadervanhetstructuurplan Oosterhout-Oostzalin
dereferentiesituatie hettotaleareaallandbouwgrond inhetzoekgebiedsterkverkleinen.
Daarnaastzullendegebiedengelegentussendewoon-enbedrijfclustersals recreatief
uitloopgebied ingebruikzijn.
Tabel7.6geeft deeffectscoresvanbebouwing,landbouwenrecreatieweer inhetgeval
deontwikkelingenvanOosterhout-Oost inbeschouwingwordengenomen.
Tabel7.6

Overzichtbeoordelingstabelthemabebouwing, landbouwenrecreatieinclusief
deontwikkelingeninhetkadervanhetstructuurplanOosterhout-Oost
Parallelalternatief

Aspect
Bebouwing
Landbouw
Recreatie

Criterium
Knelpuntent.a.v.
bebouwing
Gevolgenvoor landbouw
Aantrekkelijkheiden
barrièrewerkingrecreatie

Omleidingalternatief

Richtlijnenalternatief

0+

Pn

Pz

SI

S2

Bn

Bz

DOA

LOA

--

0

--

0

0

--

0

--

--

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

-

---

...

Deknelpuntentenaanzienvanbestaande bebouwingzullen nietanderszijn.Dewegzal
eerderwordenaangelegddandegeplandewoningen enbedrijven.
Degevolgenvoorlandbouwzullen minderzijnomdatdoordeaanlegvanwoning-en
bedrijvenclusters hettotaleaaneengesloten landbouwareaaldrastischverminderd. De
wegzalnietleidentotextraeffecten bovenopdievandewoningenbedrijfsclusters.
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Watrecreatiebetreftzaldebarierrewerkingdoor incorporatievandeontwikkelingen in
het kadervanOosterhout-Oost afnemen.Daarnaastzalhettotaleoppervlakaan
uitloopgebied groterworden.Ditheeftvoordevariantenvanhet Parallel-enOmelidingalternatiefeenpositief effecttenopzichtvandescoresintabel7.5.Descoresvande
DOA-enLOA-variantenvanhetRichtlijnenalternatief veranderen nietdoordeblijvendeen
omvangrijkestorendeeffectentenzuidenvanhetkanaalindeboswachterij.
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7.2
7.2.1

oranjewoud

Geluid en trillingen
Wettelijkkaderenbeleid
HetNationaalMilieubeleidsplan 4
HetNationaalMilieubeleidplan 4(VROMe.a.,2001)formuleert eennieuwe benadering
voorgeluidsbeleid:gebiedsgerichte aanpak.Deuitdagingisvergrotingvan'deakoestische kwaliteit inNederland'door inelkgebieddeakoestische kwaliteittewaarborgen
diepastbijdefunctievanhetgebied.Akoestische kwaliteit betekentdatdegebiedseigen
geluiden nietoverstemdwordendoor nietgebiedseigen geluid.Ookmoethetgeluidniveaupassenbij hetgebied.Hoofddoelstellingvanhetgeluidsbeleid in het Nationaal
Milieubeleidplan 4ishetbereikenvanhetstreefbeeldvanakoestischekwaliteit inalle
gebieden in2030:
•
In2010wordtdegrenswaardevan70dB(A)bijwoningen nietmeeroverschreden;
•
Deakoestische kwaliteit inhetstedelijk enlandelijkgebiedisin2030gerealiseerd.In2010iseenforseverbeteringvandeakoestische kwaliteit inhetstedelijkgebiedgerealiseerd,mededooraanpakvande rijksinfrastructuur;
•
Deakoestische kwaliteit indeEcologische Hoofdstructuur isin2030gerealiseerd.In2010isdeambitiedatdeakoestischekwaliteit nietisverslechterdten
opzichtevan2000.
NotaRuimte(2006),Nota Mobiliteit
IndeNotaRuimteenindenadereuitwerkingdaarvanvoorverkeer,deNota Mobiliteit,
wordtaangegevendathetRijkzichzalinspannen omoverschrijdingvandegrenswaarden
inhetbebouwdgebiedalsgevolgvanderijksinfrastructuur teverminderen.Tenaanzien
vangeluidhinderwilhetRijkdegroteknelpuntenaanpakken bijwegenspoorvoor2020.
Voorweggaathetdaarbij omknelpunten bovende65dB(A).
Voorhetoverigebeperkt hetRijkzichtot hetaangevenvankaderseninstrumentenwaarmeededecentraleoverheden lokaleafwegingen kunnen makenomtenminstedebasiskwaliteit terealiseren.Debasiskwaliteit isvastgelegd indeper31-12-2007 aangepaste
Wetgeluidhinder. Erstaanvoortsgeenspecifiekegekwantificeerde doelstellingenten
aanzienvangeluidindeNotaRuimteendeNota Mobiliteit.
WetGeluidhinder
InhetkadervandeModerniseringInstrumentarium Geluidsbeleid(MIG)isonderzochtof
deWetgeluidhindervervangenzoukunnenwordendooreenbeleidsinstrumentarium op
dediversebestuurlijke niveaus.DeEuropeserichtlijn omgevingslawaai is inmiddels
geïmplementeerd indeWetgeluidhinder. Per1 januari 2007isdegewijzigdeWet
geluidhinder vankracht.
Indit rapport isvoor hetakoestisch onderzoekderhalve uitgegaanvandenieuwedosismaatLden (eenoverhetetmaalgewogenjaar-dosismaatvoorgeluid)-uitgedrukt indB voorhet wegverkeersgeluid
DeWetgeluidhinder kenteenseparaattoetsingskader pergeluidsoort metiedereen
eigennormenstelsel(e.e.a.nader uitgewerkt inhetBesluit geluidhinder 2006).
Trillingen
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Voor hinderofschadedoortrillingen bestaattot ophedenin Nederlandgeenwetgeving.
Omdezeleemteoptevullen heeft deStichtingBouwresearch (SBR)richtlijnen opgesteld
voortrillingshinder ofdeschadealsgevolgdaarvan.Derichtlijnen hebben betrekkingop
schadeaangebouwen,hindervoor personen ingebouwenenstoringaan apparatuur.

7.2.2

Beoordelingskader
Geluidhinder entrillingen zijnonderanderedirectgerelateerdaandehoeveelheiden
soortverkeeropeenweg.Indekaartvanfiguur 7.2 iseenselectievanwoningen
weergegeven diemogelijk geluidhinder ondervindenalsgevolgvanverkeerlawaai inde
huidige,autonomealsmededetoekomstigesituatie.
Geluidgehinderden
Debewonersvandeinfiguur 7.2 aangegevenwoningen engebiedenzijn indeeffectvergelijkingvanMERFase1aangemerkt alspotentieelgeluidgehinderden. Indeeffectvergelijkingisonderzocht ofhetaantalgeluidgehinderde tenopzichtevande
referentiesituatietoeofafneemt.InMERFase2wordt metbehulpvan modelberekeningen
hettotaalaantalgeluidgehinderden kwantitatief berekendmetbehulpvaneen
rekenmodel.
Geluid inEHS
Eenaantalalternatieven doorsnijdt debosgebiedenwelkealsEHSzijnaangewezen.Per
alternatiefwordt indeeffectbeschrijving beschrevenofdegeluidbelasting inde EHS
afneemt,gelijk blijft oftoeneemt.
Trillingen
Trillingenzijnonderandereafhankelijk vandeafstandtot deweg,oneffenheden inde
weg,intensiteitvrachtverkeer,fundatievandeweg,bodemgesteldheid,fundatiewoning.
Peralternatief envariantwordtdekansoptrillingshinder ingeschat.
Tabel7.7
Aspect
Geluid
Trillingen

7.2.3

Beoordelingskadervoordethema'sgeluiden trillingen
Criterium
Geluidgehinderden
Geluid inEHS
Trillingshinder

Huidigesituatie enautonomeontwikkelingen
Huidige situatie
Indehuidigesituatie bevindenzich metnamelangsdeHeistraatveelhuizen dicht langs
dewegkant.Bovendienveroorzaakt deWesterlaan alsdrukkeweginde nabijgelegen
woonwijk geluidhinder.Terhoogtevandebrugoverhetkanaalisophettaludvandebrug
aandeoostzijdevanwegeengeluidschermgeplaatst. Inderestvanhetzoekgebied
liggenverspreid eenaantalwoningen.MetnameindeHeilige Driehoek enrondhetbosgebiedHetBlik bevindenzichrelatiefveelgeluidgevoelige objecten.Deobjecten inde
HeiligeDriehoekstaan blootaangeluidhindervandeA27.Tenzuidenvanhet kanaalis
hetaantalgeluidgevoeligeobjecten,endaarmeepotentieelgeluidgehinderden,laag.
Naasthetgolfterrein (gelegenlangsdeA27)bevindtzicheengeluidgevoeliggebied
(bungalowpark/camping).
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DegeluidbelastingvandeEHS isinde huidigesituatiebeperkt.Deenigedrukkewegdie
hetbosdoorsnijdt isdeVijfeikenweg.
IneenonderzoekvandeProvincieNoord-Brabant naaromgevingslawaaigerelateerd aan
deprovincialewegenishetaantalgeluidbelastewoningen,geluidgehinderden berekend
conformde RegelingOmgevingslawaai metbehulpvanverkeersgegevensvan2005
(Provincie Noord-Brabant,2007).Indetabellen 7.8en7.9zijnderesultatenvandit
onderzoekweergegeven.
Tabel 7.8

Overzicht aantal woningen, aantal personen enaantal (ernstig) gehinderden bij
geluidbelasting Lden> 55 dB

Weg

N629*

Lden>55dB A-gewogen)
Aantal
woningen
34

Aantal
personen
79

Aantal
gehinderden

29

Aantalernstig
gehinderden
14

* De Westerlaan isnietbetrokkenbijditonderzoekomdatditeengemeentelijkeweg betreft.
Tabel 7.9

Overzicht aantal woningen, aantal personen enaantal slaapgestoorden bij
geluidbelasting Lnight> 50 dB

Weg

N629*

Lnight> 50dB(A-gewogen)
Aantalwoningen
29

Aantalpersonen
67

Aantal
slaapgestoorden
7

k

De Westerlaan is niet betrokken bij dit onderzoek omdat dit eengemeentelijke weg betreft.

Toelichtingtabellen7.8en 7.9
Degeluidimissiewordtvoorgesteld doordeoptredendegeluidbelastingLde
nachtwaardeLnight

en

Trillingen
Indehuidigesituatie isvoorzoverbekendgeensprakevantrillingshinder. Dewegis
gelegenop zandgrondwatmindertrillingsgevoeligisdanbijvoorbeeld kleigronden.
LangsdeHeistraatenWesterlaan bevindtzicheenaantalwoningendiemogelijk
trillingshinder zouden kunnenondervinden.
Autonome ontwikkelingen
Detoenamevangeluidhinder isgerelateerdaandetoenamevande hoeveelheidverkeer
opeenweg.Inde referentiesituatie zaldeverkeersdruk opallewegeninhetzoekgebied
toenemen.Hierdoor neemthetaantalpotentieelgeluidgehinderden metnamelangs de
Heistraat enWesterlaantoetenopzichtevandehuidigesituatie.
Tenopzichtevandehuidigesituatiezaldegeluidbelastinginde EHSten hoogtevan de
Vijfeikenwegdoordeautonomegroeivanhetautoverkeertoenemen.Voorderestvan het
zoekgebiedzal hettenopzichtevande huidigesituatie nietveranderen.
Quatrillingenzalindereferentiesituatie nietsveranderen.
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Legenda
• Geluidgevoeligobjecten(woonhuis)

J

Geluidgevoeliggebied(woningen)

Geluidgevoeliggebied(GHS)

Figuur7.2
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Effecten
Peralternatief envariant isin hetonderstaande beschrevenofindetoekomstige situatie
veranderingen optredenwat betreft geluidhinder.
Geluidgehinderden
Nulplus-alternatief
Tenopzichtevandehuidige-enreferentie-situatie blijft hettracévanhetNulplusalternatief nagenoeggelijk.Hetaantalgeluidgehinderden daaltechter lichtdooreen
nieuwe(geluidsarmere)verhardingenomdatverschillendewoningen moetenverdwijnen
bijderealisatievanditalternatief.Relatiefgezien heeftdit nauwelijks effect opdetotale
situatie,het Nulplus-alternatief scoortderhalve neutraal(0)tenopzichtevande
referentiesituatie.
Parallelalternatief
InbeidevariantenvanhetParallelalternatiefverschuift hettracévandeN629naarhet
zuiden.Dehuidige N629(Heistraat)wordtgeknipt nabijdeProvincalewegentrekt
hierdoorveelminderverkeeraanwaardoordegeluidbelastingter plaatseafneemt.Dit
effectwordt echtertegengewerkt doordat hetnieuwetracétenzuidenvandehuidige
N629eenhogeverkeersintensiteit kent.Persaldozalsprakezijnvaneen(lichte) afname
vanhetaantalgeluidgehinderden doordat deafstandvanwoningentot hetnieuwetracé
groter is.Ditgeldtvoorzoweldenoordalsdezuidvariantvanhet Parallelalternatief.
Beidensluitenterhoogtevandeturborotonde (kruisingMiddellaan/Westerlaan) aanop
deWesterlaan.Deverkeersintensiteit opdeWesterlaan endaarmeeookdegeluidbelastingblijft nagenoeghetzelfdealsdereferentiesituatie. Doordemeerzuidelijke ligging
vanhetnieuwetracéterhoogtevandeHeistraatscorendebeidevariantenzeerlicht
positief(0/+).
Omleidingalternatief
DeviervariantenvanhetOmleidingalternatief hebbenallengemeenschappelijk datzede
verkeersintensiteiten opdeWesterlaan reduceren.Hetaantalgeluidgehinderden gaatdus
inallegevallenomlaag.Inhetgevalvandevariant BundelingNoordsluit hettracéaanop
deWesterlaanterhoogtevandehuidige brugoverhetkanaal.Doordehogeliggingvan
dezeaansluitingendeverwachteverkeersintensiteiten ligt hetaantalgeluidgehinderden
indezevariant hogerdandeoverigevarianten.Devariant BundelingNoordscoortdaarom
zeerlicht positief (0/+). Deoverigedrievarianten scorenwatbetreft geluidgehinderden
licht positief(+)tenopzichtevandereferentiesituatie.
Richtlijn-alternatief
DeDOA-variantzorgtopdehuidige N629voor ietslagereverkeersintentsiteiten.Op de
Westerlaan isechtersprakevaneentoenamevandeverkeersintensiteit tenopzichtevan
dereferentiesituatie. LangsdeWesterlaanzalhetaantalgeluidgehinderden dus
toenemen.DenieuweparallelweglangsdeA27dieindezevariantvoorzienis,zalten
zuidenvanhetWilhelmina kanaaltotweiniggeluidgehinderden leiden.Tennoordenvan
hetkanaal,indeHeiligeDriehoek,zaleenaantalhuizenechterzeerdichtophettracé
komentestaan.Hetaantalgeluidgehinderden neemtdaarnaarverwachtingtoe. De DOAvariantscoortlicht negatief(-).
DeLOA-variantveroorzaakt eenlichtedalingindeverkeersintensiteiten opdeHeistraat
enWesterlaantenopzichtevandereferentiesituatie. InhetgevalvandeHeistraatgaat
hetomca.50%minderverkeerenvoordeWesterlaan eendalingvanongeveer13%
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(etmaalintensiteit). DedalingopdeWesterlaan isdermatelaagdatdit nagenoeggeen
effect heeftophetaantalgeluidgehinderden langsdezeweg.Terhoogtevandekruising
Ekelstraat-Provincialewegtakt hetnieuwetracévandeLOA-variantvandehuidige N629
afenloopt parallelaandehuidige N629.Hetaantalgeluidgehinderden zalpersaldo iets
afnemengeziendedalingvandegeluidbelastingvandeHeistraat(alsgevolgvanafname
verkeersintensiteit) endeingebruiknamevanhetnieuwetracéopafstandvanhet huidige
tracé.DeLOAvariantscoortderhalvezeerlicht positief(0/+)tenopzichtevande
referentiesituatie.
Geluid inEHS
Nulplus-alternatief
GezienhetfeitdathettracévanhetNulplus-alternatieftenopzichtevandehuidige-en
autonome-situatie nagenoeggelijk blijft,zaldegeluidbelastingindeEHS ookgelijk
blijven. HetNulplus-alternatief scoort neutraal(0).
Parallelalternatief
InbeidevariantenvanhetParallelalternatief verschuift hettracévandeN629naarhet
zuiden.Dehuidige N629(Heistraat)wordtgeknipt nabij deProvincalewegenzalhierdoor
veelminderverkeeraantrekkenwaardoordegeluidbelastingter plaatseafneemt.Dit
effectwordt echteropgeheven door hetzuidelijkgelegen nieuwetracé.Persaldo
veranderttenopzichtevandereferentiesituatie relatiefweinig. Dezuidelijkevariant
veroorzaakt echtereenhogeregeluidbelastingindeEHS doordezuidelijkere ligging. De
variant NoordvanhetParallelalternatief scoort neutraal(0).VariantZuid krijgteen
negatieverescore(0/-).
Omleidingalternatief
Hoewelhetaantalgeluidgehinderden omlaaggaat,zaldegeluidbelastingindeEHS in
allevariantentoenemen.Ditwordtveroorzaakt doordatallevarianten deEHS doorsnijden,rakenen/of nabijkomen.Bijeennieuwtracéwaarhetsnij-ofraakvlak doorof
langsdeEHSlangiszaldegeluidbelasting hetmeestetoenemen.Stroomlijn 2heeftvan
devarianten hetlangstesnijvlak doordeEHS endaarmeedegrootstegeluidbelasting.
HetsnijvlakvanStroomlijn 1enderaakvlakkenvanBundelingZuidenNoordzijn kleiner
enzorgendusvoor mindergeluidbelasting indeEHS danStroomlijn 2.Stroomlijn 2krijgt
derhalveeennegatievescore(--)tenopzichtevandereferentiesituatie. Deoverige
varianten scoren licht negatief(-).
Richtlijn-alternatief
ZoweldeDOAals LOA-variant lopentenzuidenvanhetkanaalter hoogtevandePlantagelaanendeLangeDreeflangsderandvanhetbos.Daarnaastwordtten hoogtevande
Burg.Materlaan eennieuweaansluitingopdeA27gerealiseerd.Alsgevolghiervan stijgt
degeluidbelastingindeEHS sterk. Beidevariantenscoren negatief(--)
Mitigatievaneffecten geluidhinder
Tenaanzienvangeluidhinder kaneenaantalmitigerende maatregelenworden genomen
omdegeluidbelastingindeomgevingteverminderen.Hierbij kangedachtwordenaan
hetaanbrengenvangeluidarm asfaltopnieuweofreedsbestaandewegenenhet
plaatsen geluidwallen en-schermen.Demitigerende maatregelenzullen bij hetontwikkelenvanhetMeestMilieuvriendelijkeAlternatief (MMA)inMERFase2naderworden
behandeld.
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Trillingen
Bij hetNulplus-alternatiefveranderternagenoegnietstenopzichtevande
referentiesituatie. Descoreisneutraal(0).
VoordevariantenvanhetParallelalternatief, Omleidingalternatief enRichtlijnenalternatief komtdewegverdervanbestaandewoningen enbebouwingaandeHeistraatte
liggen,eventueletrillingshinder zalhierdusafnemen.WatdeWesterlaan betreft hebben
alleendevariantenvanhetOmleidingalternatief enhetRichtlijnenaltematiefeenpositief
effect.Devarianten zijnopditonderdeelnietonderscheidend enscorenlicht positief(+)
tenopzichtevandereferentiesituatie.

7.2.5

Overzichtbeoordelingstabel
Tabel7.10

Overzichtbeoordelingstabelvoordemilieuthema'sgeluidentrillingen
Parallelalternatief

Aspect

Criterium

Geluid

Geluidgehinderden

0

GeluidinEHS

0
0

Trillingen

7.2.6

Trillingshinder

0+

Pn

Omleidingalternatief

Pz

SI

S2

Bn

0/+

0/+

+

+

0/+

0
+

o/-

-

--

+

+

+

Richtlijnen
alternatief
DOA

LOA

--

0/+

-

Bz
+
-

+

+

+

+

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Indemodelberekeningen tenbehoevevandeverkeersgegevenszijndeontwikkelingen
vanOosterhout-Oost reedsopgenomen.Doorderealisatievandewoning-enbedrijvenclusterszaldetotale hoeveelheid bebouwingendichtheidvandebebouwingbinnenhet
gebiedtoenemen.Denieuwewegwordtechtereerderaangelegddandeontwikkelingen
vanOosterhout-Oost. Denieuwewoningen enbedrijvenzullenmoetenvoldoenaande
Wetgeluidhinder enrekeningmoeten houden metdegeluidbelastingvandenieuweweg.
Deeffectscoreszijnderhalvenietveranderdtenopzichtevantabel7.10.
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7.3

7.3.1

Luchtkwaliteit

Wettelijkkader en beleid
Wetluchtkwaliteit
Debelangrijkstewet-enregelgevingvoorluchtkwaliteit isvastgelegd indeWetluchtkwaliteit. DeWetluchtkwaliteit isinwerkinggetredenop15november 2007envervangt
hetBesluit luchtkwaliteit 2005.Voordestoffenzwaveldioxide,stikstofdioxide enstikstofoxiden,zevendedeeltjes (PM10),lood,koolmonoxide enbenzeenzijn grenswaarden
opgenomen.Deconcentratiesvandezestoffen indebuitenlucht moetenhier minimaal
aanvoldoen.Voorstikstofdioxide enbenzeengeldenookplandrempels.Hogereconcentratiesdandegrenswaardevandezestoffen indebuitenluchtzijntijdelijktoegestaan.
Bijoverschrijdingvandeplandrempeldient ereenplanopgesteldtewordenterverbeteringvande luchtkwaliteit.
NationaalSamenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit(NSL)
HetNSLiseenbundelingvanallegebiedsgerichte programma's enalleRijksmaatregelen
omdeluchtkwaliteit teverbeteren.HetNSLbevatallemaatregelendiede luchtkwaliteit
verbeteren enalleruimtelijke ontwikkelingen diedeluchtkwaliteitverslechteren.HetRijk
coördineert hetnationale programma.HetRijkmaaktmetprovinciesengemeentenafsprakenovertoetsbare resultaten;indegebieden moetendenormenvoor luchtkwaliteit
stapvoorstapdichterbij komen.Deoverhedenkunnenopdieresultatenwordenafgerekend.
BrabantsSamenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit(BSL)
TeruitwerkingvanhetNSLishetBSLopgesteld doordeprovincie Noord-Brabant.Provincie,gemeentenenregionale milieudiensten werken hierinsamenaandeaanpakvande
Brabantse luchtkwaliteitproblematiek.Voordit programmagelden nietalleendenationaledoelstellingen maarookhetwaarborgenvandegezondheidsbelangen vandeBrabantsebevolking.Deprovincie krijgt deregieoverdeuitvoeringenorganisatievanhet
BSL.
HetBSLrichtzichmetnameopluchtkwaliteitsproblemen ophetgebiedvanverkeeren
intensieveveehouderij enheeft gekozenvooreenviersporen aanpak:
•
•

•
•

Hetoplossenvanbestaandeknelpunten.Hierbijwordt prioriteit gegevenaanmaatregelendie hetgrootste positieveeffect hebbenophetaantalblootgestelden;
Hetvoorkomenvannieuweknelpunten.Hierbij betreft hetmaatregelen die bijdragen
aaneenverlagingvandeachtergrondconcentratiesvanfijstof enN02.Ditbetekent
datookmaatregelenwordengestimuleerd bijgemeentenwaar(nog)geenknelpunt is
geconstanteerd;
Aandachtvoorinnovatieenonderzoek;
Inzettenopcontacten metbuurregio's binnenenbuitenNederland.

Metbetrekkingtot hetzoekgebiedvandeN629Dongen-Oosterhout isnietsspecifieks in
het BSLopgenomen.
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LuchtkwaliteitsplanDongen
Op27maart2007 ishetluchtkwaliteitsplan Dongendoordegemeenteraadvastgesteld.
Hetgemeentebestuur erkend hiermeehetbelangvaneengoedeleefomgevingin relatie
tot gezondheid.Inhetluchtkwaliteitsplan ismetbetrekkingtotverkeer in2007eenoverschrijdingvan2ng/m3vandeimmissieconcentratievanN02berekendter hoogtevande
Westerlaan (zuid)opbasisvaneenverkeersintensiteitvan15040mvt/etm.Voorfijn stof
(PMio)isgeenoverschrijdinginhetjaar 2007 berekend.Deoverschrijdingis inmiddels
achterhaald door hetingebruik nemenvanderotondeMiddellaan-Westerlaan ende
daarmeegepaardgaandeverbeterde doorstroming.
Hetluchtkwaliteitsplan noemteenaantalmaatregelen methetdoeldebijdragevanhet
verkeerterugtedringen,dit zijn:
• Maatregelen diedehoeveelheidgereden kilometersterugdringen;
• Maatregelenter bevorderingvaneenafnamevandeuitstoot pergereden kilometer.
Deinhetluchtkwaliteitsplan Dongengenoemdemaatregelenzullen innadereuitwerkingsplannen concreet gestaltekrijgen.

7.3.2

Beoordelingskader
Alsgesprokenwordtoverdeimmissievanluchtverontreinigende stoffen dangaathetom
dehoeveelheden perkubiekemeter lucht.Bijemissiegaathetomde(totale) uitstootvan
destoffen gerekendinbijvoorbeeldton perjaar.Beidenzijn alscriteriavoordit milieuthemageselecteerd.Metbehulpvanimmissieconcentratiesvandebelangrijkste luchtverontreinigende stoffen isaandenormengesteldindeWetLuchtkwaliteit getoetst.De
emissie isgebruikt omeffecten oplokaleschaalbinnen hetzoekgebiedtebeschrijven.
Immissieconcentraties N02enPMin
Metbehulpvan hetluchtkwaliteitmodel CAR 6.1.1isvooreenaantalrelevantewegvakken
eenberekeningvandeimmissieconcentraties vanN02enPM10uitgevoerdvoorde
referentiesituatie.Aandehandvandezevoorbeeldberekeningen iseen inschatting
gemaaktvandeeffectenopluchtkwaliteit doordezegegevenstetoetsen aandeWet
luchtkwaliteit2.
EmissieNQ2en PM^
Deemissievanluchtverontreinigende stoffen afkomstiguitverkeerwordt beschouwd
voordeverschillende alternatieven.
Tabel7.11
Aspect
Luchtkwaliteit

Beoordelingskaderluchtkwaliteit
Criterium
Immissie N02enPM0
EmissieN02enPM10 lokaal
EmissieN02enPM10 totaal

2

Tentijdevandemotivatievanhetuiteindelijkebesluitzaleenactueelluchtkwaliteitonderzoek
uitgevoerdmoetenwordenomzekertestellendathetplanvoldoetaandewettelijkevereisten
omtrentluchtkwaliteit.
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7.3.3

Effecten
Immissieconcentraties NQ2enPM,»
Deeffecten opdeimmissieconcentratie zijn inkaartgebracht doortwee representatieve
wegvakken teselecteren uit hetnetwerk endezemetbehulpvanhetmodelCAR6.1.1
doorterekenenvoordehuidige(jaartal2007)enautonome situatie(2020).Doormiddel
vaneenvergelijkingvandereferentiesituatie metdebelastingvandetweewegvakken in
detoekomstige situatie bijrealisatievandevarianten isberedeneerdofverbeteringof
verslechteringvandeluchtkwaliteit zaloptreden.Dewegvakken diegeselecteerd zijn,
zijndeEkelstraat endeWesterlaan.DeEkelstraat isgeselecteerdomdatditwegvakéén
vandehoogste belastingen kentbinnen hetnetwerkvanhetzoekgebiedendus
maatgevend isvoorallewegen.DeWesterlaan isgeselecteerdomdatditwegvakdicht
langsdekernDongenisgelegeneneventuele luchtkwaliteit-verslechteringen relatief
zwaarwegenmethetoogopdevolksgezondheid.
Intabel7.12 ishetaantalvoertuigen endevoertuigcategorie opgenomenvandeEkelstraat endeWesterlaanvoorallealternatieven envariantenvoordejaartallen 2007en
2020.
Tabel7.12

HetaantalvoertuigenendevoertuigcategorieopdeEkelstraatende Westerlaan
in2007en2020
Huidigesituatie (2007)

Wegvaknaam

mvt
/etm

Autonoom (2020)
mvt
/etm

L

M

91%

3%

6%

85%

5%

10%

L

M

Ekelstraat

19.530

89%

4%

7%

29.370

Westerlaan

14.570

83%

6%

11%

16.310

Z

1

L= Categorie licht verkeer
M = Categorie middelzwaar verkeer
Z = Categorie zwaar verkeer

Intabel7.13 zijn dejaargemiddelde concentratiesvandeEkelstraatendeWesterlaanin
dejaren 2007en2020opgenomen.DenormvanhetBesluit luchtkwaliteit wordt inde
referentiesituatie ingeenvandejaartallenoverschreden.
label7.13

laargemiddeldeconcentratieNO inpg/m-in2007en2020(grenswaarde40
pg/mj
JaargemiddeldeconcentratieN02en PM10(ug/m3)
Stof
2007
2020
Norm 2020

Weg

Westerlaan

Inclusief zeezoutaftrek van 4,0 ug/mvoor PM
NO

33,2

21,4

40

PM

26,1

21,9

40

NO

35,6

22,0

40

PM

26,7

21,9

40

ToetsaandeWetLuchtkwaliteit
Infiguur 7.3 zijndeetmaalintensiteiten vandeEkelstraat endeWesterlaanvandeverschillendevarianten uitgezettenopzichtevandereferentiesituatie (jaartal2020). De
verkeersintensiteiten opbeidewegvakken stijgenalsgevolgvanderealisatievande
nieuwewegniettot nauwelijks.OpdeWesterlaan isdeDOA-variantvanhetrichtlijnenalternatief hierineenuitzondering.Geziendejaargemiddelde concentraties inde
referentiesituatie veronderdenormliggen,wordt bijgeenvandevarianteneenover-
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schrijdingvandenormenvandeWetLuchtkwaliteitverwacht.Allealternatieven scoren
derhalveneutraal(0)tenopzichtevandereferentiesituatie.

35000-.

30000
B Referentie
25000

• 0+
D Parallel

20000

• Stroomlijn1
• Stroomlijn2
OBundelingNoord

15000

• BundelingZuid
ODOA

10000

• LOA
5000

Ekelstraat

Figuur7.3

Westerlaan

Deverkeersintensiteiten vandeverschillendevarianten uitgezettegende
referentiesituatie(2020)

Emissie
Deemissie(pervoertuigcategorie ingram pergereden kilometer) isafhankelijkvanonder
anderedesnelheid endecongestiekans.Landelijkzijnzogenaamdeemissiefactoren vastgesteld dieookindeluchtkwaliteitmodellenwordengehanteerd.Indegemiddelde
emissiefactoren zijndesamenstellingvanhetvoertuigenpark (ouderdom,gewicht,
verbruik etc.)verdisconteerd.Omeenvergelijkingmogelijktemakentussendeverschillendealternatieven envariantenzijndeverschillende soortenverkeer omgerekendnaar
personenauto-equivalenten (pae).Hiervoorzijn indicatieveemissiefactoren toegepast
zoalsdieookgebruiktworden indegebruikelijke rekenmethodesvoor luchtkwaliteit
(SRM1enSRM2).Deemissiefactoren zijnopgenomen intabel 7.14.
Tabel7.14

Derelatieveenindicatieveemissiefactoren (inpersonenauto-equivalenten)
voordedriecategorieën verkeer

Licht(personenauto;pa)
Middelzwaar(mzw)
Zwaar(vrachtauto;zw)

PM10(pae)
1
6
7

N02(pae)
1
20
30

Leeswijzer:één vrachtautostaatindefijnstof(PMw)emissiewaarde
gelijkaanzevenpersonenauto's
Lokalesituatie
Delokaleemissie langswegvakken nabijwoonbestemmingen kanbinnen hetstudiegebiedveranderen alsgevolgvaneenwijziginginverkeerstromen.Met namedeafname
vanverkeersintensiteit opdeWesterlaan (nabijhogebevolkingsdichtheid) heefteen
positief effectopdelokaleimmissieconcentratiester plaatse.Infiguur 7.4 isvoorde
verschillendevarianten derelatieve ingeschatteomvangvandeemissie(in pae) uitgezet
tegendereferentiesituatie.
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OpdeEkelstraatisdeingeschatteemissievandeluchtverontreinigendestoffen NHXen
PM10doorwegverkeer inallegevallenongeveergelijkaandereferentiesituatie.Een
uitzonderinghierop isdeDOA-variantvanhetRichtlijnenaltematiefomdat hier 'fysieke'
maatregelenzijngenomenomhetpercentagevrachtverkeer laagte houden.Bijde
Westerlaan ismeeronderscheidtemakentussendevarianten.HetNulplus-altematiefen
devariantenvanhetParallelalternatief scoren neutraal(0)tenopzichtevande
referentiesituatie.Deverwachtte emissies bijdevariantenvanhet Omleidingalternatief
enhet Richtlijnenaltematiefzijnlagervergeleken metdereferentiesituatie, hiervoor
wordteenlicht positievescore(+)toegekendaandezealternatieven.

Emissie PM10
1,20

1,00
• Autonoom(2020)

• 0+
0,80

D ParallelN+Z
D Stroomlijn1
• Stroomlijn2

0,60

• BundelingNoord
• BundelingZuid

0,40

aDOA
• LOA
0,20

0,00
Ekelstraat

Westerlaan

Emissie NOx
1,20

1,00
• Autonoom(2020)
• 0+
0,80

D ParallelN+Z
D Stroomlijn1
• Stroomlijn2

0,60

a BundelingNoord
• BundelingZuid

0,40

aDOA
• LOA
0,20

0,00
Ekelstraat

Figuur7.4

Westerlaan

EeninschattingvandelokaleemissiesvanNOxenPM10opbasisvande
verkeersintensiteitrelatieftenopzichtevandereferentiesituatie(2020)=1,00.

Totaal
Intotaalbezien isdeemissiewaarde afhankelijkvanhetaantalgeredenvoertuigkilometers.Infiguur 7.5 isdegewogenemissie NOxperalternatief envariant
weergegeven.
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Figuur7.5

Een inschattingvan deverandering van detotaleemissies van NO opbasis van
voertuigkilometersrelatieftenopzichte van dereferentiesituatie(2020)=0.

Devarianten van het Parallelalternatief envariant Bundeling Noord scoren neutraal (0).
Het Nulplus-altematief en de beide varianten van het Richtlijnenalternatief laten een
toename zien in detotale emissie en scoren ten opzichte van de referentiesituatie zeer
licht negatief (0/-) waarbij de DOA-variant het slechts scoort (-). Detotale emissie bij de
varianten Stroomlijn 1 , Stroomlijn 2en Bundeling Zuid van het Omleidingalternatief is
lager dan dievan de referentiesituatie. Dezevarianten scoren zeer licht positief (0/+). In
vergelijking met detotale emissie op de betreffende wegvakken is de toen- of afname
zeer gering.
Gezondheidseffecten luchtkwaliteit
Dewet en regelgeving omtrent luchtkwaliteit zijn onder andere ingesteld om effecten op
de gezondheid van mensen te verkleinen.Alle alternatieven voldoen ruimschoots aan de
grenswaarden die gesteld zijn in deWet luchtkwaliteit. Verder zal de emissie van
luchtverontreinigende stoffen van stationaire bronnen door regelgeving en
technologische ontwikkelingen steeds verder afnemen. Hierdoor zal de ontwikkeling van
de N629 naarverwachting niet gepaard gaan met effecten op degezondheid als gevolg
van effecten op de luchtkwaliteit.

7.3A

Overzichteffectscores
Tabel 7.15

Overzichtstabeleffectscoresthema luchtkwaliteit
Omleidingalternatief
Parallelalternatief
0+

Pn

Pz

Aspect

Criterium

Luchtkwaliteit

Immissie

0

0

0

Emissielokaal

0

0

0

Emissietotaal

o/-
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0

0

Richtlijnen
alternatief

S2

Bn

Bz

DOA

LOA

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

+

0/+

0/+

0

0/+

-

o/-

SI
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7.3.5

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Indemodelberekeningen tenbehoevevandeverkeersgegevenszijndeontwikkelingen
vanOosterhout-Oost reedsopgenomen.Derhalveisookindeeffectscoresvoor
luchtkwaliteit deontwikkelingvanOosterhout-Oost meegenomen.Bijderealisatievan
Oosterhout-Oostzalrekeningmoetenwordengehouden metdenieuweweg.De
effectscores,zoalsintabel7.15 weergegeven,zullendaarom nietveranderen.
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7.4
7.4.1

Externeveiligheid,kabelsenleidingen
Wettelijkkaderenbeleid
Externeveiligheid
Externeveiligheid beschrijft derisico'sdieontstaanalsgevolgvanopslagof handelingen
metgevaarlijkestoffen.Ditkanbetrekkinghebbenopinrichtingen (bedrijven)of
transportroutes.Opbeidecategorieën isverschillendewet-enregelgevingvan
toepassing.Hethuidige beleidvoor inrichtingen (bedrijven) isafkomstiguithet Besluit
externeveiligheid inrichtingen (Bevi),hetbeleidvoortransportmodaliteiten staat
beschreven indecirculaire 'Risiconormeringvervoergevaarlijkestoffen'(cRvgs).
Beidebeleidsdocumenten verplichtengemeentenenprovincieswettelijkvanafde
inwerkingtredingvanhetbesluit bij hetverlenenvanmilieuvergunningen enhetmaken
vanbestemmingsplannen metexterneveiligheid rekeningtehouden.
DegemeenteDongenheefteenbeleidsvisie externeveiligheidopgesteld.Tenaanzienvan
transportvangevaarlijkestoffen isindezevisieopgenomen,datergeenknelpunten zijn
engeenaanleidingisvoorroutering.Degemeente Dongenheeft deambitieomookinde
toekomst geenknelpuntentelatenontstaan.

7.4.2

Beoordelingskader
Effectenopexterneveiligheid
Deeffectenopdeexterneveiligheidssituatie hebben bijdeaanlegvaneennieuweweg
metnamebetrekkingopdeaf-oftoenamevanvervoervangevaarlijkestoffen.Per
alternatief envariant isingeschat ofdezetoe-ofafneemt.
Effecten kabelsenleidingen
Binnen hetgebiedzijn kabelsenleidingen geïnventariseerd diemogelijk invloed kunnen
hebbenopdeliggingvanhettracé.
Tabel7.16

Beoordelingskaderthemaexterneveiligheid, kabelsenleidingen

Aspect
Externeveiligheid
Kabelsenleidingen

7.4.3

Criterium
Effect opexterneveiligheid
Effecten kabelsenleidingen

Huidigesituatie enautonomeontwikkelingen
OnderanderedooraanwezigheidvanLPG installaties inDongenenOosterhoutzal
gebruikwordengemaaktvandehuidige N629bijvervoervangevaarlijkestoffen (Ipg,
propaane.d.).Overdehoeveelheid enfrequentievandezebewegingen isnietsbekend.
VandeN629isinderisicoatlasvanNoord-Brabant {http://atlas.brabant.nl/risicoatlas)
geenrisico-contourweergegeven.Dewegmaaktgeenonderdeeluitvaneen
transportroutevoorgevaarlijkestoffen.
Daarnaast ishetmogelijk datgevaarlijkestoffen overhetWilhelminakanaalworden
getransporteerd.Ditheeftgeengevolgenvoordeaanlegvaneen weg.
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MiddelseenKUC-meldingzijnallerelevante kabelsenleidingen binnenhet plangebied
opgevraagd.GezienhetdetailniveauvanhetMERzijn infiguur 7.6 alleen leidingen met
gevaarlijke inhoud,(rioolwater)persleidingen enbijzondere kabelsenleidingen
(hoogspanning,defensie,etc.)opgenomen.Binnenhetzoekgebied ligt eenaantal
regionale leidingenvandeGasUnie.Daarnaast bevindenzicheentweetal
rioolwaterpersleidingen eneenafvalwaterpersleidingvandeleerlooierijvanEccoTannery
Holland.Bij hetontwerp enaanlegvandewegdient metdezeleidingen extra rekeningte
wordengehouden.

Figuur7.6

Relevantekabelsenleidingenbinnenhetplangebied

Autonome ontwikkelingen
Geziendeverwachtte autonomegroeivandeverkeersintensiteit opdewegen inhet
zoekgebiedzalhetaantalvervoersbewegingen metgevaarlijkestoffen eveneens
toenemen.
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Effecten
Effecten opexterneveiligheid
DeWesterlaan isdewegwaarlangsdehoogstedichtheid aanwoningen isgelegen. De
varianten dietot eenverminderingleidenvandeverkeersintensiteiten opdeWesterlaan
scoren licht positief(+)doordat hierdoorookhetaantalverkeersbewegingen met
gevaarlijkestoffen opdezeweglangsdedorpsrandafneemt.De overigevarianten scoren
zeerlicht positief(0/-)doordatdeDuurzaamVeiligeinrichtingdekansopcalamiteiten
vermindert invergelijkingmetdereferentiesituatie.
Kabelsenleidingen
Deaanwezigheidvandeinhetgebiedaanwezigekabelsenleidingen hebbengeeneffect
opdeliggingenhetgebruikvandeverschillendealternatieven envarianten.Alle
varianten enalternatieven scorenderhalve neutraal(0).Welmoetrekeningworden
gehouden metdekabelsenleidingen bijdeaanlegvaneennieuweweg.Het
verleggen/aanpassen vankabelsenleidingen kankostenmetzichmeebrengen.

7.4.5

Overzichteffectscores
Tabel 7.17

Overzichtstabeleffectscores themaexterneveiligheid, kabelsen leidingen

0+

Pn

Pz

SI

S2

Bn

Bz

Richtlijnen
alternatief
DOA
LOA

0/+

0/+

0/+

+

+

+

+

0/+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Parallelalternatief
Aspect
Externe
veiligheid
Kabelsen
leidingen

7A.6

Criterium
Effectopexterne
veiligheid
Effecten kabelsen
leidingen

Omleidingalternatief

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Denieuwewegheeft risicocontourvoor individueelrisicoenlegtdaardoorgeen
beperkingenopvoordeontwikkelingen inhetkadervanhetstructuurplan OosterhoutOost.Deeffectscoresvandeweg,zoalsopgenomen intabel7.17,veranderen derhalve
niet.
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7.5.1
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Landschap,cultuurhistorie en archeologie

Wettelijkkaderenbeleid
Het(cultuur) landschap iseenbelangrijk uitgangspuntvoorde(her)inrichtingvan
Nederland.Hetnationaalbeleidrichtzichvooralopborgingenontwikkelingvande
gebiedseigen kernkwaliteitenvan(internationaalwaardevolle landschappen.
Beleidsmatigwordt ernaargestreefd deidentiteitswaarde ende(groene)
gebruiksmogelijkheden vanhetlandelijk gebiedzoveelmogelijkte behouden ente
ontwikkelen.Deprimaireverantwoordelijkheidvoordebasiskwaliteit vanhet
Nederlandselandschap ligt bij provincies.Eenaantalbijzonderewaardevolle gebiedenen
gebouwen isaangemerkt alsnationaallandschap en/of opgenomen opdelijstvan
Werelderfgoederen vandeUNESCO.Hetzoekgebied ligt niet ineennationaallandschap
enistevens nietopgenomen opdelijstvanWerelderfgoederen vande UNESCO.
Notaruimte(2006)
Dekwaliteitvanhetlandschapverdient eenvolwaardige plaats bij ruimtelijkeafwegingen.Hetgaatdaarbijomalgemenelandschappelijke, natuurlijke,cultureleencultuurhistorischewaarden.Hetrijktoetst ofdeprovincies indestreekplannen aandacht hebben
besteedaandelandschappelijke kwaliteit. Bijdezetoetsingvandelandschappelijke
kwaliteit gaathetombehoudenwaar mogelijkversterkingvandekernkwaliteiten met
betrekkingtot natuur,architectuur encultuurhistorie,degebruikswaarde (inclusief
toeristisch-recreatieve voorzieningen enontsluiting) endebelevingswaardevanhet
landschap.
Structuurvisie RuimteNoord-Brabant (2010)
Indestructuurvisiezijn dehoofdlijnen uitgezetvoor hetlandschapsbeleidvande
provincie Noord-Brabant. Daarinwordt beschrevendatdelandschappelijke,
cultuurhistorische enarcheologischewaardengerespecteerddienenteworden.
Daarnaast dienenzegebruikt tewordenalsinspiratiebronvoorhetverhogenvande
waardevanhetonbebouwdeenbebouwdegebied.
Indestructuurvisie ismiddelzogenaamdegebiedspaspoorten dekenmerken enambities
vandeelgebieden indeprovincie NoordBrabant beschreven.HetplangebiedvandeN629
ligt inhetdeelgebied Baronie.Voorditdeelgebied ishetversterkenvancontrasten inhet
landschap deambitie,waaronder hetverbeterenvanmogelijkhedenvoor recreatieve
uitloopenhetversterkenvandeecologischewaardenendelandbouwkundige structuur.
VerordeningRuimteProvincie Brabant (2010)
Indeverordeningruimte isbeschrevenwaardegemeenten inNoordBrabant rekening
meedienentehoudenbij hetopstellenvanbestemmingsplannen. DeProvinciale Staten
hebbenop17december 2010deverordeningvastgesteld.Deonderwerpen diestaanin
deverordeingkomenuit deStructuurvisie. Deverordeningiseenmanieromde
provinciale belangenteborgen.Indeverordeningzijnvoor hetonderdeellandschapen
cultuurhistorie regelsopgenomen overaardkundigencultuurhistorisch waardevolle
gebieden ennationalelandschappen.
Cultuurhistorischewaardenkaart (2007en2010)
Deprovinciezietcultuurhistorischewaardenalseenbelangrijk elementvande identiteit
van Noord-Brabant.OphaarCultuurhistorische waardenkaart zijnde cultuurhistorische
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waardenvanbovenlokaalbelangaangegeven.De Cultuurhistorischewaardenkaart isvoor
deprovincieeenbeleidskaderwaaraanondermeerallebestemmingsplannen,aanvragen
voorontgrondingsvergunningenensubsidieverzoekenwordengetoetst.Sindsde
vaststellingvandeverordeningruimte isdecultuurhistorischewaardenkaart uit 2007
vervangen dooreennieuwe(2010)waaropeenaantalgebiedenzijnuitgewerktwaarvoor
specifiekeregelsgelden.
NotaBelvedère(1999)
DeNotaBelvedèregeeft eenvisieopdewijzewaaropmetdecultuurhistorische kwaliteitenvanhetfysiekeleefmilieu indetoekomstige ruimtelijke inrichtingvanNederland
kanwordenomgegaan,engeeftaanwelkemaatregelen daartoemoetenwordengetroffen.Cultuurhistoriewordt daarbij beschouwdalsvanvitale betekenisvoorde samenlevingendeindividuele burger.Hetbehoudenhetbenuttenvanhetculturele erfgoed
voegtkwaliteittoeaandecultureledimensievanderuimtelijke inrichting.Eenontwikkelingsgerichte benaderingstaat daarbijcentraal.Dieinvalshoek dient inhet ruimtelijk
beleidtewordenbevorderd.
VerdragvanValetta(1992)
Archeologischewaardenzijnbeschermd inhetkadervanhetVerdragvanValletta(EuropeseCommissie,1992).DeimplementatievanhetverdragvanValletta (meestalaangeduidalshetverdragvanMalta) heeftop1september 2007 plaatsgevonden indeWet
opdearcheologische monumentenzorg.
Hetaspectarcheologiedientvanafhetbeginbij deplanvormingtewordenbetrokken.
Archeologischewaardendienenzoveelalsmogelijk in-situ behoudenteblijven.Bijgraafwerkzaamhedendientvoorafonderzoekplaatstevindennaardekansopverstoringvan
archeologischewaarden.Wanneerverstoringvanwaardenverwachtwordt,dientonderzochttewordenofdeplanvormingzodanigkanwordenaangepastdatdewaarden
beschermdblijven.Indiendit nietmogelijk is,dienendewaardendieverlorengaandoor
archeologisch onderzoekgedocumenteerdteworden.

7.5.2

Beoordelingskader
Indezeparagraafishetbeoordelingskader vandeaspectenlandschap,cultuurhistorieen
archeologie perafzonderlijk aspectbesproken.
Aantastingwaardevolle landschapstructuren,patronen enelementen
Deeffectenvoorhetonderdeellandschap hebben betrekkingopdeaantastingvan
bestaandewaardevollestructuren,patronen enelementen inhetlandschap.
Aantastingcultuurhistorische waarden
Heteffectopbestaandecultuurhistorischewaardenisbepaaldaandehandvande
aantastingvandeverschillendevariantenvanhistorische lijnen,vlakken enhistorisch
groen.

Aantastingarcheologischewaarden
Hetruimtebeslagendeliggingvaneentracéisbepalendvoordeverstoringvanmogelijke
archeologischewaarden.AandehandvandeCultuurhistorischewaardenkaart (CHWkaart)vandeprovincie ispervariant eenbeoordelingvandeeffecten gemaakt.
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Tabel7.18

7.5.3

Beoordelingskadervanhetthemalandschap, cultuurhistorieenarcheologie

Aspect
Landschap

Aantastingwaardevolle landschap structuren,patronen enelementen

Cultuurhistorie
Archeologie

Aantastingcultuurhistorische waarden
Aantastingarcheologischewaarden

Criterium

Huidigesituatie enautonomeontwikkelingen
Ontstaansgeschiedenis [andschap
Hetzoekgebied maaktdeeluitvanhetNoord-Brabantse zandlandschap.Indelaatste
koudefasevanhet Pleistoceen,hetWeichselien (120.000-10.000 jaarvoor heden)
heersteerinNederlandeentoendraklimaat enkwamplantengroei nagenoegnietvoor.De
windverplaatstedeaanwezige dekzanden doorverstuiving.Hierbijzijn plaatselijkde
geulenvandewaterstromenweerdicht gestoven.HetHoloceen(8.800voorChr.- heden)
kenmerktzichdooreen blijvende klimaatsverbetering.Dewind naminkracht afenalleen
hetfijnstedekzandwerdnogverstoven.Omdatdebegroeiingopdatmoment nogschaars
was,konhetnognietvastgelegdezandgaanstuiven enwerden lageduintjes inhetlandschapgevormd(Jongedekzanden).Erwerdeenlandschapgevormdvanelkaar afwisselendehogeredelenenkomvormigedepressies.Hetgebiedraaktebegroeid endekzanden
werdenvastgelegd.Methetsmeltenvanhet ijssteegookdegrond-waterstand.Inde
komvormigedepressies begonzichveentevormen.Ditveenpakket breiddezichlangzaamuit,ookoverdehogeredelenvanhetlandschap (o.a.ten noordenvan Dongenen
Oosterhout).
Hetduurdetot indeLatemiddeleeuwen (1.000-1.200 naChr.)voordat degrootschalige
ontbossingzichbegonaftetekenen inhetlandschap.Hierdoorwerdopnieuw stuifzand
verplaatst doordewind.Doordat mendeomliggendegronden rondom de nederzettingen
gebruiktenvoor landbouw,wasmengenoodzaakt deniet-vruchtbarezandgrondente
bemesten(meto.a.stalmest,huisafval,bosstrooisel,heideplaggen enzand).Dit
bemestengebeurdedoor hetopbrengenvanmestenplaggenopdelandbouwgronden.
Debemestingismeerdan1000jaargeleden begonnen.Indietijd konzotocheen
dikkere laagontstaan,directonder hetmaaiveld(enkeerd).Inhetzoekgebied komen
zowelgenoemdestuifzanden alsdebemestezandgrondenvoor.
Bewoningsgeschiedenis
Deonderstaande beschrijvingvanontwikkelingvanhetzoekgebied intermenvan
landschappelijke enstedebouwkundige structuur isgebaseerdopdeAtlas Strategische
visie Oosterhout-Oost (H+N+Slandschapsarchitecten/EnnoZuidemaStedebouw, 2005)
endeOntwikkelings enbeheervisie HeiligeDriehoek Oosterhout (Rothuizen,vanDoorn,'t
Hooft,2004).
Debewoningsgeschiedenis van DongenenOosterhoutgaatterugtot deperiodevanhet
Laat-Paleolithicum(Koopmanschap 2005,Dijk2005).Inhetgebiedtrokken inhetbegin
vanhetHoloceenjager-verzamelaars rondenleefdenvanhetgeen iederseizoen hente
bieden had(Deeben8iArts,2005).PasindeloopvandeNieuwesteentijd (Neolithicum,
5.400/3.500-2.000voorChr.)begonmenmeeroppermanente plaatsentewonen.Rond
het beginvandejaartellingwarenalleendehooggelegenzandgebieden drooggenoeg
voorbewoningenakkerbouw. IndeomgevingvanDongenzijn ijzertijdscherven
gevonden.Veelmensenzullenerechterniet hebbengewoond(VanEs,1972).Vanafde
tweedehelftvande3eeeuwverslechterde desituatienogmeervoordebewoners,deels
doordewaterstaatkundige situatie,deelsdoordeonveiligheid inhetgebied.Deeerste
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ontwikkelingenvandekernen hebben plaatsgevondeninhetovergangsgebiedtussen
klei(noorden)enzand(zuiden).Uitdeoccupatiegeschiedenis blijkt datOosterhoutzich
uiteenspinnewebvanoorspronkelijke uitvalswegen heeftontwikkeld.Hetlint Oosteind
wasrond 1900eenbelangrijkeverbindendeschakeltussenOosterhoutenDongen. De
akkerswaren hoofdzakelijk zuidelijkvandekernengelegenopzandgrond.Daarnaast
bevindenzichdaardebosgebiedenvandeBoswachterij Dorst.Hetnoordelijkegebied
heeftderhalvevanoorsprongeenminderfijnmaziger netwerkdanhetzuidelijjkgebied.
Perceelsgrenzen inhetgebiedzijnvanoorsprongaangegevenmethoutwallen.

DeHeiligeDriehoek
DekernvandeHeiligeDriehoek bestaat uit eencomplexvandrieaangrenzende kloosters
tenoostenvandekernOosterhouttegenderijkswegA27aan.Hetbestaat uitdoorsloten,
murenenhagenomslotenopenterreinen metgeconcentreerde bebouwing,doorspecifiekefunctievrij geblevenvanoverigebebouwing.Aandenoordoostzijde ligt hetNorbertinessenklooster Sint-Catharinadal(sinds1647).Tenwesten hiervan Benedictinessenabdij
vanOnzeLieveVrouw(architectVilain 1905).Aanzuidzijde Benedictijnerabdij SintPaulus.
Huidig
DekernenvanOosterhout enDongenzijnflinkgegroeid.DaarnaastishetlintvanOosteindverdubbeld.Deoverigelinten enbuurschappen hebbenhunmaatenomvangbehouden.Opeenaantalboerderijclusters naeneenschaalvergrotingvandekavels,heeft
erinhetomliggendegebiedweinigontwikkelingplaatsgevonden.DekomstvanderijkswegA27enhetWilhelminakanaal hebben hetgebiedopgedeeld.Deoudelandschappelijke lijnen (wegen,verkavelingspatronen enbebouwingslinten) zijndoorsnedenmaar
veelalnogwelzichtbaar.
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Landschappelijke waarden
Hetlandschapvanhetzoekgebied kanindriehoofdeenheden wordenverdeeld:open
landschap,kleinschaliglandschap enbosgebieden.Inhetonderstaande iseenbeschrijvingopgenomen perhoofdeenheid.Intermenvanwaardevolheidvanhet landschap heeft
hetgrootschalige landschap,geziendebeperkteaanwezigheidvankenmerkende landschappelijke elementen enstructuren e.d.deminstewaardetenopzichtevandebosgebieden endekleinschalige landschappenwaardeelementen enstructuren nogveelal
aanwezigzijn.
Grootschaligelandschappen
Hetrelatiefopenengrootschalige landschap noordelijkvanhetkanaaltussenderijksweg
A27enHetBlik heeft inhethuidiggebruikoverwegend eenfunctiealslandbouwgrond.
Hetisontstaan doormoderniseringenschaalvergrotingindelandbouwwaardoorbosperceleneneenkleinschaliglandschapverlorenzijngegaan.Deoorspronkelijke
perceelbegrenzingdoormiddelvanhoutwallen isnagenoegverdwenen.Enkeleoude
lintstructuren,zoalshetkerkdorp Oosteindenhetbuurtschap Groenstraat zijnnog
herkenbaar inhetlandschap.
Inhet kadervandeontwikkelingen,beschreven inhetstructuurplan Oosterhout-Oost,zal
oplangetermijn eenaantaleigenschappen vanhetgrootschalige landschapgaan
veranderen.Deaanlegvanwoningclusters enbedrijvenclusters zullen het landschap
verdichten enkleinschaliger maken.Eennieuweontsluitendewegiseendragend
structuurelement vandezeontwikkeling.Vooralsnogzijn deeffecten beschreventen
opzichtevandesituatiewaarin dewoonclusters enbedrijvenclusters nognietzijn
ontwikkeld.Inparagraaf7.5.6 isechtereendoorkijk gegeven naardeeffecten indiende
Oosterhout-Oost gerealiseerdwordt.
Kleinschaligelandschappen
HetBlik,gelegenwestelijkvanDongen,endeHeiligeDriehoek,gelegenwestelijkvande
rijkswegA27zijn beidengedefinieerdals landschap meteenkleinschaligkarakter.Het
zijngebieden meteengecombineerdewoon-,werk-enrecreatiefunctie. Daarnaast heeft
hetgebiedeenfunctiealsuitloopgebiedvoordekernvan Dongen(HetBlik)enOosterhout (HeiligeDriehoek).Perceelsvormen,deafwisselingvanbosenopengebieden ende
wegen enweggetjes lateneenbeeldziendat-invergelijkingmetde19eeeuw-nogrelatief
weinigisveranderd.Delandschapsstructuren indeHeilige Driehoekzijn geconserveerd
mededoordeaanwezigheidvandekloosters.Deoudestructuurvanhoutsingels,en
wegenisinhetopenlandschapenHetBlik nagenoegverdwenen dit integenstellingtot
deHeiligeDriehoek.Verder bevindenzichindeHeiligeDriehoek nogkwelstroompjes,
ofwel rulletjes.
Bosgebieden
Debossenzijndeelsontstaan alsheidebebossing,zoalsookblijkt uitdevergelijkingmet
dehistorische kaarten.HetWilhelminakanaal enderijkswegA27vormendegrootste
autonomedoorsnijdingen vanhetoorspronkelijk aaneengesloten heide/bosgebied.Het
noordoostelijk deelvandebospercelen,ter hoogtevandeDuiventorenbaan betrefteen
reliëfrijk deelopstuifzand.Indebospercelen isdeoorspronkelijkewegen-enpadenstructuur noggrotendeels intact.Dewestelijke begrenzingvanhetboswordt gevormd
dooreenlaan(Plantagelaan enLangeDreef).Binnen hetboszijn hierendaar noglandbouwpercelen ingebruik.Tenwestenvandebospercelen,tegendeDuiventorenbaan aan
bevindtzicheenparticulier perceelmeteengemengdbos-entuinkarakter. Hetoostelijk
vanderijkswegA27gelegen 18holesgolfterrein enhetbungalowpark drukken indat
gedeeltevanhetzoekgebied eenstempelophetlandschap.
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Aardkundigewaarden
InhetbosgebieddeDuiventorendirecttenzuidenvanhetWilhelminakanaal bevinden
zicheenaantalstuifduintjes. Deaardkundigewaardenvanhetoverigegebiedzijn
beperkt.
Cultuurhistorischewaarden
Voor hetbepalenvandecultuurhistorischewaardenvanhetzoekgebiedisgebruik
gemaaktvandeCultuurhistorischeWaardenkaart uit 2007(CHW-kaart)vandeprovincie
Noord-Brabant. DeCHW-kaartmaaktonderscheid inhistorischestedenbouw, historische
lijnen envlakken,historisch groenenhistorischezichtrelaties (figuur 7.7). Tevenszijn
Rijksmonumenten enmonumenten uit hetMonumenten Inventarisatie Project(MIP)inde
kaartopgenomen.
DeHeiligeDriehoek isaangewezenalsRijksbeschermdstads/dorpsgezicht indezinvan
deMonumentenwet. Dezestatusdient nogtewordenvastgelegd ineen bestemmingsplan
datstrekttot beschermingvandeinhetaanwijzingsbesluit onderkendewaardenvanen
binnen hetgebied.Datbestemmingsplan zaleind2007wordenvrijgegevenvoor
inspraak.Zolangdatplannognietvankracht is,geldter,opbasisvanhetaanwijzingsbesluitendeWoningwet,eenverbodvoor bouwactiviteiten.Navaststellingregelthet
bestemmingsplanwatwelennietaanbouw-enanderegebruiksactiviteiten istoegestaan.
Decultuurhistorische waardenvandeHeiligeDriehoekzijno.a.deaanwezige historische
groenstructuren indevormvanhoutwallen,historisch geografischelijnen(oudewegen)
enstedenbouwkundigwaardevolgebied(dekloosters).
TennoordenvanhetkanaalisdeOudeDongensebaanalshistorischegeografische lijn
vanzeerhogewaardeopgenomen.HetpadlangshetWilhelmina kanaalisopgenomen
alslijn methogehistorisch geografischewaarde.DeHeistraat,Heikantsestraat ende
wegeninhetkleinschaligegebiedje HetBlikzijnopgenomen alshistorisch geografische
lijnen metredelijk hogewaarde.HetlintvanOosteind isopgenomen als historische
stedenbouw metredelijk hogewaarde.
HetbosgebieddirecttenzuidenvanhetkanaalterhoogtevandeDuiventorenbaan isin
deCHW-kaartopgenomen alshistorischgroen.Dewegen,padenenlanen(o.a.PlantagelaanenLangedreef)binnenenlangshetboshebbeneenredelijk hogehistorischgeografischewaarde.Daarnaastisdegeheleboswachterij Dorstopgenomenals historisch
geografischvlak metredelijk hogewaardevanwegederationeleinrichtingendestuifduintjes inhetwestelijke gedeeltevandeDuiventoren.
TenwestenvanderijkswegA27isdeTeteringse Heideopgenomen alshistorischgeografischvlakmethogewaarde.
Binnen hetzoekgebied bevindtzicheenaantalMlP-objecten.Dezebevindenzichmet
nameindeHeiligeDriehoek.EendrietalMlP-objecten bevindenzichbuitendeHeilige
Driehoek.Hetbetreft hiereentweetalobjecten aandeHeistraat enéénaandeHoogstraat. Rijksmonumenten zijn nietinhetzoekgebiedaanwezig.
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Archeologischewaarden
OpdeCultuurhistorische Waardenkaartvandeprovincie Noord-Brabant ishetzoekgebied
grotendeels aangeduidalszonemethogeofmiddelhogearcheologischetrefkansen.

7.5A

Effecten
Landschap
Deeffectenvoorhetonderdeellandschap hebbenbetrekkingopdeaantastingvan
bestaandewaardevollestructuren,patronen enelementen inhetlandschap.Hetzoekgebiedkanwordenopgedeeldindrietypen landschapmetelkeigenkenmerkenen
waarden.Tabel7.19 geefteensamenvattingweervandeeffectbepalingper
landschapstype.Opbasisdaarvaniseenafweginggemaaktvandeneutrale,negatieveen
positieve effecten eneenintegrale beoordelinggegevenvoor hetonderdeellandschap.In
hetonderstaandezijn pervariantenalternatief deeffectenbeschreven.
Tabel7.19

Overzichtvandeeffectenoplandschap
Open landschap

Kleinschalige

Bosgebieden

Nulplus-alternatief

-Geeneffect

landschappen
-Geeneffect

-Geeneffect

Parallelalternatief

-Beperktnegatief effect,
tracéloopt grotendeels
parallelaan huidige
structuur
-Beperktnegatief effect,
tracéloopt grotendeels
parallelaan huidige
structuur

-Geeneffect

-Geeneffect

-Beperktnegatief effect,
tracéloopt grotendeels
parallelaanhuidige
structuur
-Negatiefeffect, i.v.m.
verkeerstechnische
inpassingaantastingvan
structuur landschap
-Geeneffect

-Geeneffect

Variant Noord

Parallelalternatief
Variant Zuid

Omleidingalternatief
Stroomlijn 1

-Negatiefeffect,tracé
volgt huidige structuur
niet

-Negatiefeffect,tracé
volgt huidigestructuur
niet

-Geeneffect

Omleidingalternatief
Bundeling noord

-Beperktnegatief effect,
tracéloopt grotendeels
parallelaan huidige
structuur

Omleidingalternatief
Bundeling zuid

-Negatiefeffect,tracé
volgt huidige structuur
niet

-Geeneffect,tracémaakt
gebruikvanlijn kanaal
-Negatiefeffect,
ruimtebeslagaansluiting
opWesterlaan
-Geeneffect

Richtlijnenalternatief

-Geeneffect

Omleidingalternatief
Stroomlijn 2

DOA
Richtlijnenalternatief
LOA
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-Negatiefeffect,tracé
volgt huidige structuur
niet

-Negatiefeffect doortracé
door HeiligeDriehoek
parallelaanA27
-Geeneffect

-Negatief effect,
doorsnijden bosgebied
zonder rekeningte
houden metinterne
structuur
-Beperkt negatiefeffect,
doorsnijden bosgebied
rekeninghoudendmet
internestructuur
-Geeneffect

-Beperkt negatiefeffect,
aantastingbosrand
-Geeneffect,tracémaakt
gebruikvanhistorische
lijn kanaal
-Beperktnegatief effect
doorvolgen structuur
in/langs hetbosgebied.
-Beperktnegatiefeffect
doorvolgen structuur
in/langs hetbosgebied.
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Nulplus-alternatief
GezienhetfeitdathettracévanhetNulplus-alternatief niettot nauwelijks afwijktvanhet
huidigetracézalgeeneffectophetlandschap optreden.HetNulplus-alternatief scoort
neutraal(0).
Parallelalternatief
Devariant NoordvanhetParallelalternatief scoortzeerlicht negatief(0/-)wat betreft het
criterium landschap.Deoorspronkelijke landschappelijke structuurvanhetopenlandschapzallichtwordenaangetast doorderealisatievandeweg.Opdekleinschalige landschappen endebosgebiedensorteert dezevariantgeeneffect.
DezuidelijkevariantvanhetParallelalternatief heefteveneenseenbeperkt negatief effect
ophetopenlandschapvanwegedelichteaantastingvandelandschappelijke kwaliteiten
in hetgrootschalige landschap doorderealisatievandeweg.Ophetkleinschalige landschapvanHetBlik heeft dezevariantdoordeontwerptechnische inpassingeennegatief
effect: debegraafplaats forceert hettracémeernaarhetzuiden,door hetbosgebied,en
hettracékruist deOudeDongensebaan.Vervolgenssluit hettracémeteenrelatiefcomplexeverkeerstechnische oplossingaanopdeWesterlaan endeHeistraat.Debosgebiedentenzuidenvanhetkanaalworden nietaangetast. Dezuidelijkevariantvanhet
Parallelalternatief scoort licht negatief (-).
Omleidingalternatief
DevariantenvanhetOmleidingalternatief hebbenvergeleken methet Parallelalternatief
eenlangertracéeneengroter ruimtebeslag.Zetasten danookmeer landschappelijke
kwaliteiten aan.DevariantStroomlijn 1en2doorsnijden beiden hetgrootschalige landschapenhetbosgebied.Tevensdoorsnijden devarianten deinhetnoordelijke gedeelte
van hetbosgelegenaardkundigewaarden (stuifduinen).Hettracéinhet grootschalige
(open) landschap isnagenoeggelijkaandatvanParallelalternatiefvariant noord,maar
bevateenzuidelijketak.HettracévanvariantStroomlijn 2door hetbosgebiedenhet
landschapvanDeDuiventoren houdt rekeningmetdeoorspronkelijke
verkavelingsstructuur inhetbos,ditintegenstellingtot hettracévanvariantStroomlijn1.
VariantStroomlijn 2scoort derhalverelatiefgunstig(-)tenopzichtevandenegatieve
scorevanvariant Stroomlijn 1(- -).
Hetdoelvandetweebundelingvarianten ishetzominmogelijkverstorenvanhetkleinschalige landschapvanHetBlik(BundelingNoord)enhet bosgebiedenlandschapvanDe
Duiventoren (BundelingZuid)door hettracévandewegtecombineren metdestroomlijn
vanhetkanaal.Devariant BundelingNoordslaagt hierminder indandezuidelijkevariant
gezien hetgroteruimtebeslagvandeaansluitingopdeWesterlaanter hoogtevande
bestaande brug.DeverstoringvandebosrandvandeDuiventoren langshetkanaal
springt echterzoinhetoogdatBundelingNoordenBundelingzuid beide negatief
beoordeeldzijn(- -).
Richtlijnenalternatief
Hettracévandevariantenvanhet Richtlijnenalternatief tenzuidenvanhetWilhelminakanaalkomtgrotendeelsovereenmethettracévanvariant BundelingZuid.
Daarnaastlopendetracésvandevariantenvooreengroot gedeelteparallelaande
PlantagelaanendeLangeDreeflangsderandvandeBoswachterij Dorst.Ditheefteen
beperkt negatiefeffectopdeoorspronkelijke lanenstructuurvanhetbos.
BijdeDOA-variant loopt hettracénaaansluitingopderijkswegA27parallelaandeze
rijkswegrichtinghetnoorden.Hetstedelijk landschaptenzuidenvanhet kanaalzalhier-
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bijgeeneffectondervinden.DeHeiligeDriehoekten noordenvanhetkanaalzalechter
doordittracéwelenigszinswordenaangetast inhaarkwaliteiten als kleinschalig
waardevollandschap.DeDOA-variantvanhetrichtlijn-alternatief scoort negatief(- -)•
DeLOA-varianttast delandschappelijke kwaliteitenvandeHeiligeDriehoek nietaanmaar
doorsnijdt netalsdevariantenvanhetOmleidingalternatiefwelhetgrootschalige landschaptenoordenvanhetkanaal.DeLOA-variant scoortderhalveooknegatief.
Cultuurhistorischewaarden
Heteffectopbestaandecultuurhistorischewaarden isbepaaldaandehandvandeaantastingvandeverschillendevariantenvanhistorische lijnen,vlakkenenhistorischgroen.
DeHeilige Driehoekbezit uitzonderlijke cultuurhistorischewaardenineenbijzondere
context. Deeffecten opdeHeilige Driehoekzijnapart beschouwd.Tabel7.20 geefteen
samenvattingweervandeeffectbepalingperonderdeel.Opbasisdaarvan iseen
afweginggemaaktvandeneutrale,negatieveenpositieve effecten eneenintegrale
beoordelinggegevenvoor hetonderdeelcultuurhistorie.Inhetonderstaandezijnper
alternatief envariantdeeffectenbeschreven.
Nulplus-alternatief
Ditalternatief heeftgeeneffectopbestaandecultuurhistorischewaarden binnenhet
zoekgebied.Hetscoortneutraal(0)

Parallelalternatief
DetracésvanvariantenvanhetParallelalternatief doorsnijden historisch geografisch
waardvolle lijnenvanredelijk hogewaarde.Historischevlakken,historischgroenende
HeiligeDriehoekworden nietaangetast.Beidevarianten scorenzeerlicht negatief(0/-).
Omleidingalternatief
Tennoordenentenzuidenvan hetkanaaldoorsnijden devarianten Stroomlijn 1en2
historisch geografische lijnen methoge(Heikantsestraat) enredelijk hogewaarde(Heikantsestraat,Groenstraat,BredeHeistraatenpadenenlanenbinnen boswachterijDorst).
Tenzuidenvanhetkanaaltastendetracéshethistorisch groeneelement DeDuiventoren
aan.DeDuiventoren isdaarnaastonderdeelvaneencultuurhistorisch vlak (Boswachterij
Dorst) metredelijk hogewaarde.Ookhierop heeftdedoorsnijdingvandetracéseen
negatief effect. DevariantenStroomlijn 1en2zijnbeiden negatiefbeoordeeld (--).
Variant BundelingNoordsnijdt deindeCHW-kaartaangewezen historisch geografische
lijnen aanmethoge(Heikantsestraat) enredelijk hogewaarde(Heikantsestraat,Groenstraat, BredeHeistraat) entastdezeinhunwaardeaan.Verdertast devariant decultuurhistorischewaardevanHetBlikaan.Variant BundelingNoordscoortderhalve licht
negatief (-).
Dezuidelijkevariantdoorsnijdt eveneenshistorischgeografischelijnenvanhogeen
redelijk hogewaarde.Daarnaastheeftdevariantvanwegedebundelingvanhettracémet
hetkanaaleennegatiefeffectopdecultuurhistorischewaardevanDeDuiventoren. De
variant isnegatiefbeoordeeld(- -).
Richtlijn-alternatief
Detracésvandevariantenvanhetrichtlijn-alternatieftastendecontextaanvande
PlantagelaanendeLangeDreef.Beidelanenvormendebegrenzingvanhetbosgebied.
Netalsvariant BundelingZuiddoorsnijden devarianten hetcultuurhistorisch waardevolle
gebiedDeDuiventoren.WaardeLOA-variant metdenoordelijke takvanhettracé
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historisch geografische lijnenvanhogeenredelijk hogewaardedoorsnijdttast deDOAvariantdecontextaanvandeHeiligeDriehoekdoormiddelvanhettracégelegen parallel
aanderijkswegA27.Beidevarianten scoren negatief(- -)
Tabel 7.20

Overzicht van di ! effecten met betrekking tot
Historische

cultuurhistorie

Historische vlakken

Historisch groen

Heilige

lijnen
Nulplus-alternatief

-Geeneffect

-Geeneffect

-Geeneffect

Driehoek
-Geeneffect

Parallelalternatief

-Beperkt negatief
effect doorsnijding
lijnen met redelijk
hogewaarde
-Beperkt negatief
effect doorsnijding
lijnen met redelijk
hogewaarde
-Negatief effect
doorsnijding lijnen
methogeen
redelijk hoge
waarde
-Negatief effect
doorsnijding lijnen
methogeen
redelijk hoge
waarde
-Negatief effect
doorsnijdinglijnen
methogeen
redelijk hoge
waarde
-Negatief effect
doorsnijding lijnen
methogeen
redelijk hoge
waarde
-Beperkt negatief
effect aantasting
context
Plantagelaanen
LangeDreef
-Negatiefeffect
doorsnijding lijnen
methogeen
redelijk hoge
waarde
-Beperkt negatief
effect aantasting
context
Plantagelaanen
LangeDreef

-Geeneffect

-Geeneffect

-Geeneffect

-Geeneffect

-Geeneffect

-Geeneffect

-Negatiefeffect
doorsnijdingvlakmet
redelijk hogewaarde
(Boswachterij Dorst)

-Negatief effect
aantastinghistorisch
groen

-Geeneffect

-Negatiefeffect
doorsnijdingvlakmet
redelijk hogewaarde
(Boswachterij Dorst)

-Negatief effect
aantasting historisch
groen

-Geeneffect

-Beperkt negatief
effect doorsnijding
HetBlik

-Geeneffect

-Geeneffect

-Negatief effect
doorsnijdingvlakmet
redelijk hogewaarde
(Boswachterij Dorst)

-Beperkt negatief effect
aantasting historisch
groen

-Geeneffect

-Negatief effect
doorsnijdingvlakmet
redelijkhogewaarde
(Boswachterij Dorst)

-Beperktnegatief effect
aantasting historisch
groen

-Negatiefeffect
doorsnijdingvlakmet
redelijk hogewaarde
(Boswachterij Dorst)

-Beperktnegatief effect
aantastinghistorisch
groen

-Negatief effect
aantasting
contexten
eenheid Heilige
Driehoek
-Geeneffect

Variant Noord

Parallelalternatief
Variant Zuid

Omleidingalternatief
Stroomlijn 1

Omleidingalternatief
Stroomlijn 2

Omleidingalternatief
Bundeling noord

Omleidingalternatief
Bundeling zuid

Richtlijn-alternatief
DOA

Richtlijn-alternatief
LOA

Archeologischewaarden
Hethelezoekgebied isindeCHW-kaartvandeprovincie Noord-Brabant geclassificeerd
alsterrein methoogofmiddelhoge archeologischewaarden.Deliggingvande
verschillendetracésisdusnietonderscheidend bijhetbepalenvan heteffectop
archeologischewaarden.Hetruimtebeslagvandetracés isdatwel. Hoelangereentracé,
hoegroter hetruimtebeslagenhoegroter dekansopverstoringvanaanwezige
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archeologische waarden. Het Nulplus-alternatief zalwellicht enig effect hebben op de
eventueelaanwezige archeologische waarden aangezien het ruimtebeslagvan het tracé
iets groter is dan het huidige (0/-). Devarianten van het Parallelalternatief zijn beide het
kortst en scoren daardoor licht negatief (-). Deoverige varianten zijn invergelijking een
stuk langer enverstoren dus een groter gebied. Devarianten van het Omleidingalternatief
en het Richtlijnenalternatief scoren negatief (--)

7.5.5

Overzicht effectsores
Tabel 7.21

Overzichteffectscores vanhetthema landschap, cultuurhistorieen archeologie.
Parallelalternatief

Richtlijnen

Omleidingalternatief

alternatief
Aspect
Landschap

Cultuurhistorie
Archeologie

7.5.6

Criterium
Aantastingwaardevolle
landschapstructuren,
patronen enelementen
Aantasting
cultuurhistorische waarden
Aantastingarcheologische
waarden

0+

Pn

Pz

0

0/-

-

0

o/-

o/-

Of-

-

-

SI

--

S2

--

Bn

-

Bz

--

DOA

LOA

--

-

--

--

--

--

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Dein het onderstaande beschreven effecten zijn gebaseerd op heteffectonderzoekvan de
SMBvan de Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost.
In het kader van deontwikkelingen, beschreven in het structuurplan Oosterhout-Oost, zal
op lange termijn een aantal eigenschappen van het grootschalige landschap gaan
veranderen. Deaanlegvanwoningclusters en bedrijvenclusters zullen het landschap
verdichten en kleinschaliger maken. Eennieuwe ontsluitende weg is een dragend
structuurelement van deze ontwikkeling.
Bij het aspect cultuurhistorie zullen de huidige cultuurhistorische waarden blijven
behouden. Hetzelfde geldt voor dearcheologische waarden in het gebied.
Deeffectscores van de nieuwe wegveranderen niet ten opzichte van de in tabel 7.21
opgenomen scores.
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Natuur

Wettelijkkaderenbeleid
Beleid,wet-enregelgevingvoornatuurwordengevormddoor:
• FloraenFaunawet
• Natuurbeschermingswet
• NotaRuimte/Provinciaalbeleid
Debepalingen uitdeEuropeseVogel-enHabitatrichtlijn zijnvollediggeïmplementeerd in
deNederlandse rechtsorde.Denatuurbeschermingswetgeving inNederlandvalt uiteenin
eensoortbeschermingsdeeleneengebiedsbeschermingsdeel.Soortenbeschermingis
vastgelegd indeFlora-enfaunawet. Dezewetziettoeopdebeschermingvaninheemse
soorten planten endierenbinnenenbuitennatuurgebieden.
Gebiedsbeschermendewetgevingvoorziet inde beschermingvanaangewezen natuurgebiedenenwordtgeregeldindeNatuurbeschermingswet 1998(Nb-wet).Inhetzoekgebiedliggengeenbeschermdenatuurgebieden krachtensde Natuurbeschermingswet.
Hetnationaalnatuurbeleid isopgenomen indeNotaRuimteenbevataanvullendopde
wetgevinghetbeleidtenaanzienvandeEcologische Hoofdstructuur enRodelijstsoorten.
Ditbeleidisnaderuitgewerkt inhetprovinciaalbeleid.
Structuurschema GroeneRuimte2(2002)
Inhetstructuurschema GroeneRuimte(SGR)heeft hetRijkdevisievanhetRijkover
natuurenlandelijk gebiedvastgelegd.Denotarichtzichophetbehoud,herstelenontwikkelingvanwezenlijke natuurlijke kenmerken enwaarden.DaartoewordteenEcologische Hoofdstructuur inhetlevengeroepen,waarbij kerngebieden metelkaarverbondenwordendoorecologischeverbindingszones.Zonodigworden natuurgebieden
ontwikkeld (natuurontwikkelingsgebieden). HetSGR iseenplanologische kernbeslissing
(PKB).HetRijkverwacht datprovinciesengemeenten hetSGR latendoorwerken inhun
ruimtelijke plannen,zoalshetstreekplan enhetbestemmingsplan.
VerordeningruimteNoord-Brabant (2010)
Hetruimtelijk beleidvoordeEHSisgerichtophetbehoud,herstelendeontwikkelingvan
dewezenlijke kenmerken enwaardenvaneengebied.Debegrenzingenplanologische
beschermingisvastgelegd indeverordeningruimtevandeprovincie Noord-Brabanten
gemeentelijke bestemmingsplan.DeEHSwordt beschermdvolgens het'nee, tenzij'beginsel.Dithoudt indatnieuweplannen,projecten ofhandelingen nietzijntoegestaan
indiendezedewezenlijkekenmerkenofwaardenvanhetgebiedsignificantaantasten,
tenzij ergeenreëlealternatieven zijnénersprakeisvanredenenvangrootopenbaar
belang.
IndeVerordeningRuimtezijnookgebiedenaangewezenalsgroenblauwemantel. De
groenblauwe mantelvormt hetgebiedtussenenerzijds hetkerngebiedgroenblauw enhet
agrarisch gebied,alsookhetstedelijk gebied.Degroenblauwemantelbestaat
overwegend uitgrondgebonden agrarischgebied,metbelangrijke nevenfunctiesvoor
natuur,wateren(niet-bezoekersintensieve) recreatie.Doorindegroenblauwemantelin
tezettenophetbehoudénontwikkelingvannatuur enwater(-beheer)wordt bijgedragen
aandebeschermingvandewaardenin hetaanliggendekerngebiedgroenblauw.De
groenblauwe mantelondersteunt hetbeleidvandegroenblauwe kern,maarheeftóók
eigenstandige betekenisvoorbiodiversiteit,waterenlandschap.
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Binnendegroenblauwemantelzijndezogenaamde"beheersgebieden"vande
ecologische hoofdstructuur opgenomen.Ditzijndedoor GedeputeerdeStaten begrensde
gebieden indeecologische hoofdstructuur gerichtopagrarisch natuurbeheer. Conform
deAMvBRuimtewordendezegebieden ookbegrensdenopgenomen indeVerordening
Ruimte.Inhetbeheersgebied EHSwordt opagrarischegronden gewerktaaninrichtingen
beheervannatuuren landschapendekwaliteitsverbetering daarvan.Hiervoorworden
beheersovereenkomsten geslotentussendeoverheidendegrondgebruikersviade
Subsidieregeling natuur enlandschapsbeheer Noord-Brabant.
Streekplan Brabant inbalans(2002)
Hetnatuurbeleidvandeprovincie richtzichopverbeteringvandeecologische kwaliteit
enverhogingvandebelevingswaardevandenatuur. Hetcentrale instrument datisontwikkeldvoor ruimtelijk beleid,isdegroenehoofdstructuur. Degroene hoofdstructuur
(GHS)isverdeeldinGHS-natuur enGHS-landbouw.Inmiddels ishetstreekplan Brabantin
balansnietmeervantoepassingenisdebegrenzingen regelsvandeEHS geregeld inde
Verordeningruimte Noord-Brabant (ziehierboven).Determ GHSkomt hiermeete
vervallen.
Flora-enFaunawet / Rodelijsten
Deflora enfaunawetverplicht inalgemeneziniedereenomzorgvuldigomtegaanmetde
natuur endezenietonnodigschadetoetebrengen.Eengroot aantalmetnaamgenoemde
planten endierenwordendaarnaast beschermdopgrondvanministeriële besluiten.Aan
dezebeschermingzijnexplicieteverbodsbepalingen verbonden.Deopgrondvande
EuropeseHabitat-enVogelrichtlijn beschermdesoorten dieinonslandvoorkomen,vallen
automatisch onderdeFlora-enFaunawet.Daarnaastzijnerlandelijke enprovincialeRode
Lijstendieaangevenwelkesoortenextraaandacht nodighebben.Denationale lijstvan
beschermdesoorten isduseenjuridisch instrumentterwijldeRodeLijstenfungerenals
beleidsinstrumenten.Hetverschilinstatus(juridisch,beleidsmatig) isrelevant bijde
aanvraagvanontheffingen,bij debehandelingvanbezwaarprocedures ofbij dekeuze
vancompenserendemaatregelen.

7.6.2

Beoordelingskader
InMERFase1isvoor hetonderdeelnatuurglobaalgekeken naardenatuurwaarden inhet
zoekgebied.Indebeoordelingvandealternatieven envarianten isinhet beoordelingskader rekeninggehouden meteffectopsoorten,beschermdegebieden enecologische
relaties.
Effectopsoorten
Hetverwachteeffectopsoorten ispervariant inkaartgebracht.Hierbij isniet gekeken
naarspecifieke soorten maarnaardeeffectenoprelevantesoortgroepen.Desoorten
worden inMERFase2uitgesplitst inbeschermdesoorten enRodeLijst-soorten.
Effectopbeschermde gebieden
Deeffectenopbeschermdegebiedenwordenveroorzaakt doordateentracéhetgebied
doorsnijdt,raaktofindenabijheid ligt.Voorelkevariant iseenbeschrijvingvanhet effect
opbeschermdegebiedenopgesteld.
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Effectopecologische relaties
Ecologischerelatieskunnen inmeerofminderematewordenverstoordafhankelijkvande
liggingvaneentracé.Voordevarianten isheteffectopecologische relatiesalsgevolg
vanbarrièrewerkinginkaartgebracht.
Tabel 7.22
Aspect
Natuur

7.6.3

Beoordelingstabelvanhetthemanatuur
Criterium
Effectopsoorten
Effectopbeschermdegebieden
Effectopecologischerelaties

Huidigesituatie
Desoortenrijkdom endiversiteit,endaarmeedeecologischewaarde,vandebosgebieden
inhetzoekgebied (HetBlik,Boswachterij DorstendeTeteringse heide)iseenstukgroter
dandievandeland-enakkerbouwvelden.Debosgebieden onderlingverschillen echter
ookvanwaarde.Debeschrijvingvandehuidigesituatieendeautonome ontwikkelingen
vindt plaats peronderscheiden eenheid inhetzoekgebied.
Land-enakkerbouwgebied
Deland-enakkerbouw perceleninhetzoekgebied hebbeneengrootschaligkarakteren
zijnveelalbegrensddoorslotenengreppelsofzeersporadisch houtwallen.
Vergeleken metdebosgebiedenzijndenatuurwaardenvandepercelen betrekkelijk laag
alsgevolgvanintensiefgebruik.Welwordendepercelengebruikt alsbroed-en foerageergebiedvoorweidevogels alsdekievit.
Deoverigenatuurwaarden vanhetagrarischgebiedconcentrerenzichinenrondde
sloten,greppels enhoutwallen.
HetBlik
DebospercelenvanHetBlikvormendenoordelijke uitlopervaneengroterbosgebied,
vóórdat datwerddoorsneden dooraanlegvanhetWilhelminakanaal.Hetbosis,netals
hetbostenzuidenvanhetkanaal,ontstaanalsheidebebossing.
Debospercelenzijninparticulier bezitenzijn niettoegankelijk (omheining).Een vande
percelenisaangemerktals'Vogelreservaat' (DeKleineHeiningen)alsresultaatvan
vrijwillige samenwerkingtussendegrondgebruiker endeNederlandseVerenigingtot
beschermingvanvogels.Inhet'vogelreservaat' isinhetboseengedeelte metlage
grazigebegroeiingaanwezig.Deaanduidingvan'Vogelreservaat' heeftgeenjuridische
status.Naarverwachtingbeschiktdegrondgebruiker ofdelokale natuurvereniging ("Ken
engeniet")overtelgegevensvandebroedvogels inhetgebied.
Netalsinhetzuidelijkegedeelteverkeert hetbosindeovergangsfasevannaaldbosnaar
loofbos.Depercelenbestaan uiteenmengingvangroveden,inlandseeik,Amerikaanse
eikenberk.Incidenteelkomenandereboomsoortenzoalsratelpopuliervoor.Inde
onderbegroeiingkomenvoornamelijk berk,lijsterbes,inlandseeikenAmerikaanse
vogelkersvoor.Dekruidlaagwordtgedomineerd door braam,varens(Stekelvaren)en
grassen(voornamelijk Bochtigesmele).Inhetboskomt metregelmaatliggendenstaand
doodhoutvangrovedenenberkvoor.
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BoswachterijDorst
DeBoswachterij Dorstmaaktgrotendeels deeluitvandeecologische hoofdstructuur.
Debossenzijnontstaan alsheidebebossing.TerhoogtevandeDuiventorenbaan bevindt
zicheenparticulier perceelmeteengemengdbos-entuinkarakter, metondermeer
rhododendrons endiversetuinconiferen.Directgrenzendaanhetparticuliere perceelisin
eenaangrenzendweiland eenlanggerekte poelgegraven.Depoelligtten noordoosten
vanhetbos,enligtdusgrotendeels indeschaduw.Hetaangrenzende graslandperceel
heeft eenextensiefrecreatieve bestemming(picknickset).
Debossenverkerenindeovergangsfasevannaaldbos naarloofbos,enbestaan uiteen
mengingvanoudegroveden metinlandse eikvanuiteenlopende leeftijd,berken
Amerikaanseeik.Deonderbegroeiingisgevarieerd enbestaatvoornamelijk uit lijsterbes,
vuilboom enbraam,enincidenteelbosbes.Inhetbosisgeregeld dood houttevinden,
deelsliggendendeelsstaand.Hetbetreftvoornamelijk grovedennen.Dodestammen
vormenbroedgelegenheidvoor holbewonendevogelsenvleermuizen.
Hetoostelijk deelvandebospercelen betreft eenreliëfrijk deelopstuifzand.Hetwestelijkedeelisminder reliëfrijk danhetoostelijk deel.Hetbosbestaat uitgroveden,inlandse
eik,Amerikaanseeikenberk.Noordwestelijk langs hetkanaalenhetlandbouwgebied ligt
eenperceelCorsicaanseden.
Debossengrenzenmeteenhardebosrandaanlandbouwpercelen enbedrijventerrein.
Datbetekentdatdeecologischewaardenvanbosrandbeperkt zijn.
Langshetkanaalligt eenkwelslootvoorhetafvangenvankanaalkwel.Deslootis
begroeid metoever-enwaterplanten.
Delanenlangs hetbedrijventerreinvormeneenoudelandschapsstructuur enzorgennaar
verwachtingvoorgeleidingvandiversediersoorten,waaronder metnamevleermuizenen
anderezoogdieren.Indeoudebomenrij komenbeschadigde bomenvoordiedekomende
jarenintoenemende mategebruikt kunnengaanwordenalsverblijfplaats doorvleermuizen.Momenteelhangtereengrootaantalnestkastenvoorvogelsenvleermuizen in
delanen.
TeteringseHeide
HetbosvandeTeteringse Heidebestaatterplaatsevandepotentiële aansluitingvande
Burgemeester Materlaan -Rijksweg27uitgemengd loofbosvanmiddelhoge leeftijd.
GeziendenabijliggingvandesnelwegendeBurg.Materlaanzaldebetekenisvoor
vogelsenzoogdieren beperktzijn.Naarverwachtingkomenerwelamfibieënvoor,aangezienerinenlangshetboswaterpartijen aanwezigzijn.
Heilige Driehoek
DeHeiligeDriehoekwordt gekenmerkt door bebouwingineenparkachtige omgeving.In
hetgebied komenoudegebouwenvoor,tuinen,lanen,houtsingels enelzenhagen,
waterpartijen enenkelelandbouwpercelen.Hetgebiedvormt naarverwachting leefgebied
voorvleermuizen,kleinezoogdieren,broedvogelsenamfibieën.Oudebomenen
gebouwenvormen naarverwachtingverblijfplaatsen voorvleermuizen enbroedvogels.
Landschapsontwikkelingszone/Groenblauwemantel
Inhetgebiedsplan "WijdeBiesbosch"isdezonelangsdeGroenstraat/Hoge Dijk bij
Oosteindopdeambitiekaartaangeduidalslandschappelijk teversterken gebied.Het
gebiedistevensopdeplankaartvanhet uitwerkingsplan stedelijke regioBreda-Tilburg
alsgebiedvoorlandschapsontwikkelingaangegeven .Inhet uitwerkinsplan is
opgenomen datdezezonenoodzakelijk isomtevoorkomen dat DongenenOosterhout
aanelkaargroeien.Erisookaangegevendatdemaatvandeaangegevenzonevoor
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landschapsontwikkelingeennadereuitwerkingbehoeft.Inmiddels isindestructuurvisie
ruimtedelandschapsontwikkelingszone opgenomenalsonderdeelvandegroenblauwe
mantel.
Inhetstructuurplan Oosterhout-Oost isnaderingegaanopdeaardenomvangvande
zone.Daarbijisaangegevendatdezonezodanigkanworden ingericht,datdezeeen
bijdrage kanleverenaandeecologischestructuurenvoortsdeontwikkelingvande
recreatieve betekenisvanhetgebied kanversterken.
Uitgangspuntvoordebeoordelingindit MER isdateennadereuitwerkingvandeze
voornemens nietwordtbelemmerd.
Relevante soortgroepen
Deeffectbeoordelingvindt plaatsopbasisvanverwachteeffectenopsoortgroepen.
Daarbijreagerennietallesoortgroepen opdezelfdewijzeopdeaanlegvaneennieuwe
weg.Zozijnvleermuizen gevoeligvoordedoorsnijdingvanleefgebieden lichthinder;
amfibieënzijn ineennatgebiedgevoeligvoorverdrogingendoorsnijdingvanvoortplantings-enlandbiotoop;broedvogelszijngevoeligvoorsterketoenamevangeluiden
voordoorsnijdingvanleefgebied.Bosrandsoorten zijngebondenaaneenongestoorde
grenstussen bijvoorbeeldagrarisch gebiedenbeplanting,enzijngevoeligvooreenweg
dieparallelendicht langsdebosrand loopt.
Denatuurwaardenvandebospercelen hangen inhoofdzaaksamenmetdegevarieerde
bosstructuurensoortensamenstellingvanbomenenstruiken.Erzijn inventarisatiegegevensbijdeprovincieopgevraagd.Strikt beschermde plantensoorten (tabel3uit het
Vrijstellingsbesluit vandeFlora-enfaunawet)wordendaarinnietvermeld.Denatuurwaardenwordenvooralvertegenwoordigd dooreengevarieerde broedvogelbevolking,
zoogdieren,enamfibieën.Amfibieënvindenvanuitdekanaalkwelsloten inhetbos
geschikt landbiotoop.Ookdepoelinhetgraslandperceelvormt mogelijkvoortplantingswatervooramfibieën,hoewelhijsterkindeschaduw isgelegen.
Hetbosendebosrandenvormenleefgebiedvoor bosrandsoorten alsvleermuizen dieer
foerageergebied hebbenenverblijfplaatsen vinden indodebomenofgebouwen inde
omgeving.
Vanwegedeafsluitingvanparticuliere bospercelen noordelijkvanhetkanaalvindtdaar
weinigverstoringplaatsdoorwandelaarsofmountainbikers.Daarombiedt hetbos
geschikt leefgebied enmogelijk broedbiotoopvoorverstoringgevoeligevogelsoorten als
roofvogels (buizerd),zwarteofgroenespecht.Deaanwezigheidvanbuizerdisvastgesteld.
Debospercelentenzuidenvanhetkanaalzijnvoor hetmerendeelwelopengesteld,en
wordengebruikt doorwandelaars,deelsdoor mountainbikers.Alsgevolgvandezeverstoringvinden langsdepadendeverstoringgevoelige soortenonvoldoende rust.Gezien
deomvangvanhetgebiedendegrotere bosvakkenzijnervoldoenderustigedelen inhet
boswaarookhierverstoringgevoelige soorten,zoalsbijvoorbeeld roofvogels,geschikte
nestgelegenheidvinden.
Beschermdegebieden
Infiguur 7.8 iseenoverzichtopgenomenvandebeschermdegebiedendieonderdeel
uitmakenvandeEHSvandeprovincie Noord-Brabant.Voordeaantastingvande EHS
geldt het 'nee,tenzij-principe'.Het'nee,tenzij-principe' houdt indataantastingvan
ruimtebeslagbinnendeEHS nietistoegestaan,tenzijsprakeisvanzwaarwegende maatschappelijke belangenenergeenalternatieven zijnvoordevoorgenomen ingreep.
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Binnen het zoekgebied of in de directe nabijheid bevinden zich geen Natura 2000
gebieden.
Nee,tenzij-principe
VoordeaanlegvaneenwegEHSgebiedengeldt het'nee,tenzij-principe'omdat hetuitbreidingvan
stedelijk ruimtebeslagbetreft.Onderuitbreidingvanstedelijke ruimtebeslagvallende uitbreiding
vanstedenendorpen,deaanlegenuitbreidingvanbedrijventerreinen endeaanlegen(fysieke)
aanpassingvanniet-recreatieve infrastructuur. Het'nee,tenzij-principe' houdt indat uitbreiding
van hetstedelijk ruimtebeslagalleentoelaatbaar isalsdaarzwaremaatschappelijke belangenaan
tengrondslagliggen,enpasnadateenonderzoek heeftaangetoonddatergeenalternatievelocatiesoftracésvoorhanden zijn buitendeEHS,ofandereoplossingenwaardoor deaantastingvande
natuur- endehiermeesamenhangende landschapswaarden wordtvoorkomen.Inhetgevalvaneen
dergelijkeonontkoombaarheid moetverzekerdzijndatdeaantastingvandenatuurwaarden ende
daarmeesamenhangende landschapswaarden tot hetminimumwordt beperktenwordtgecompenseerd. (VerordeningruimteNoordBrabant,2010)
Deaaneengesloten bosgebieden van de boswachterij Dorst (ca. 1.000 hectare) maken
allen onderdeel uit van de EHSvan Noord-Brabant. Tenwesten van de rijkswegA27 ter
hoogte van de Burgemeester Materlaan bevindt zich het bosgebied genaamd de
Teteringse Heide. Ook dit bosgebied is opgenomen in de EHS.Het bosgebiedje van Het
Blik ten noorden van het kanaal is eveneens opgenomen in de EHS(zie figuur 7.8).
Ecologische relaties
Figuur 7.8 geeft de ecologische verbindingszones (EVZ)weer welke onderdeel uitmaken
van de EHS.Daarnaast is een aantal ecologische relaties ingetekend die geen onderdeel
uitmaken van de EHSmaar welvan belang zijn.
Langs hetWilhelminakanaal ligt een EVZdie langs de noordoever natuurgebieden met
elkaar moet gaan verbinden. Het betreft een verbinding tussen met name vochtige tot
natte gebieden.
Devoorliggende rapportage doet geen uitspraak over dewijze van ontsnipperen, maar
geeft aan in hoeverre eventuele toekomstige ontsnippering door de plannen voor de N629
wordt beïnvloed.
DeVijfeikenweg is 'ontsnipperd' door de aanlegvan een aantal faunatunnels.
Autonome ontwikkelingen
Op het gebied van natuur zijn geen autonome ontwikkelingen verwacht. Deinvloed van de
ontwikkelingen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost zijn in paragraaf 7.6.6
beschreven.
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Legenda

V \ GroenblauweMantel

Ecologischeverbindingszone(EVZ)

Ecologische Hoofdstructuur(EHS)

Figuur 7.8

7.6.4

DeEHSen Groenblauwe Mantel het studiegebied.

Effecten
Indezeparagraafzijndeeffectenvanhetmilieuaspect natuur beschreven.HetNulplusalternatief isnietopgenomen indebeschrijving.Voorditalternatiefwordt uitgegaan dat,
geziendebeperkteveranderingen indeliggingvanhettracé,geeneffecten optredenten
opzichtevandereferentiesituatie. DebeoordelingvanhetNulplus-alternatief is neutraal
(0).
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Tabel 7.23

Overzichteffectopsoortgroepen
Effectopsoortgroepen
Nulplus-alternatief
Geeneffect(zeerbeperktetoenamedoorsnijdingGroenblauwe
mantel)
Parallelalternatief
VariantNoord

Beperkt negatiefeffect opweidevogels
BeperktenieuwedoorsnijdingGroenblauwe mantel

Parallelalternatief
VariantZuid

Beperkt negatiefeffectopweidevogels
Beperktnegatiefeffect opbos-enstruweelvogels.
NieuwedoorsnijdingGroenblauwe mantel

Omleidingalternatief
Stroomlijn1

Negatiefeffect opweidevogels langszuidelijkeaftakking,
noordelijkvanhetkanaal.
Negatiefeffect opbosvogels inbos(Boswachterij Dorst)

Omleidingalternatief
Stroomlijn2

Negatiefeffect opweidevogels langszuidelijkeaftakking,
noordelijkvanhetkanaal.
Negatiefeffect opbosvogelsgroterdanbijvariant Stroomlijn 1
vanwegegroteredoorsnijding

Omleidingalternatief
Bundelingnoord

Negatiefeffect opweidevogels langszuidelijke aftakking,
noordelijkvanhetkanaal.
Beperkt negatiefeffect opbos-enstruweelvogels.
NieuwedoorsnijdingGroenblauwe mantel

Omleidingalternatief
Bundelingzuid

Negatiefeffect opweidevogels langszuidelijkeaftakking,
noordelijkvanhetkanaal.
Negatiefeffect opbosrandsoorten vogels
Negatiefeffect amfibieën kanaalkwelzone

Richtlijnenalternatief
DOA

Richtlijnenalternatief
LOA

Negatiefeffect opbossoorten +bosrandsoortenvogelsen
7nncdiprpn
zoogdieren

zoogaieren.
- Negatiefeffect opamfibieën in kanaalkwelzone
Negatiefeffectopweidevogels langszuidelijkeaftakking,
noordelijkvanhetkanaal.
Negatiefeffect opbossoorten +bosrandsoortenvogelsen
zoogdieren.
Negatiefeffect opamfibieën inkanaalkwelzone.

Effect op soortgroepen
Intabel 7.23 is een overzicht opgenomen van effecten op relevante soortgroepen. Omdat
het in MERFase 1gaat om een inschattingvan deaanwezigheid van soorten op basis van
een inschattingvan de geschiktheid van biotopen is sprake van mogelijke effecten. In
MERFase2zijn de effecten op soortniveau nader onderzocht. Omdat de Groenblauwe
mantel, naast de 'bescherming' van de EHS,ook een functie heeft voor het behoud en
versterkingvan de biodiversiteit, is het effect op de Groenblauwe mantel bij het effect op
soortgroepen beschreven.
Alleen devarianten van het Parallelalternatief hebben een beperkt negatief effect. Variant
Noord scoort zeer licht negatief (0/-).Variant Zuidvan het Parallelalternatief scoort iets
slechter gezien het raakvlak en de beperkte doorsnijding van het tracé met het bosgebied
van Het Blik (-). Devariant Bundeling Noord scoort licht negatief (-) door de relatief
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beperkteeffecten opsoorten inhetbosgebiedvanHetBlik.Deoverigealternatieven
scorenallen negatief(- -)•
Effectopbeschermdegebieden
Tabel7.24 geeft heteffectvandeverschillendevariantenopbeschermdegebiedenweer.
Variant NoordvanhetParallelalternatief doorsnijdt en/of raaktgeenvandebeschermde
gebieden enscoortderhalve neutraaltenopzichtevandereferentiesituatie.VariantZuid
raakthetbosgebiedjeter hoogtevandekruisingHeikantsestraat/Oude Dongensebaanen
doorsnijdtterhoogtevandebegraafplaats eenstukvanhetbosgebiedvanHetBlik(0/-).
Overzicht effectopbeschermdegebieden
Effectopbeschermdegebieden
-Geeneffect
Nulplus-alternatief

Tabel 7.24

Parallelalternatief
VariantNoord

- Beperkte verstoring smal bosgebiedje parallelaan Oude

Parallelalternatief
VariantZuid

- Beperkte verstoring smal bosgebiedje parallel aan Oude
Dongense baan

Dongense baan

- Beperkte doorsnijding bosperceel over 200 m.
Omleidingalternatief
Stroomlijn1

- Doorsnijding bosperceelover 500 m,deelsverhoogd door
brugover kanaaldus relatief veel verstoring

Omleidingalternatief
Stroomlijn2

- Doorsnijding bosperceel over ca 1.000 m.

Omleidingalternatief
Bundelingnoord

- Ruimtebeslag bosgebied langs bosrand over ca 200 m.

Omleidingalternatief
Bundelingzuid

- Ruimtebeslag bosgebied langs bosrand over ca400 m.

Richtlijnenalternatief
DOA

- Ruimtebeslag bosgebied langs bosrand over ca400 m.
- Doorsnijding bosperceel over ca 500 m.
-Verstoring bosrand over ca 3 km.

Richtlijnenalternatief
LOA

- Ruimtebeslag bosgebied langs bosrand over ca400 m.
- Doorsnijding bosperceel over ca 500 m.
-Verstoring bosrand over ca 3 km.

Devarianten Stroomlijn 1en2doorsnijden beiden het bosgebiedvandeDuiventoren.
Geziendelengtevandedoorsnijdingenhetruimtebeslagdatdaarmeegepaardgaat
krijgen devarianten eennegatievescore(--).
Detrace'svanvarianten BundelingNoordenBundelingZuidzijn,omhetbosgebiedte
ontzien,methetkanaalgebundeld.Hierdoorwordt hetbosgebied nietdoorsnedenmaar
eriswelsprakevanruimtebeslaginhetbosdoordebreedtevandeweg.Hetruimtebeslagvandevariant BundelingNoordisdermatekleindatdezevariant eenzeerlicht
negatieve(0/-) scoreontvangt.Variant BundelingZuidkrijgt eenlicht negatieve(-)score.
DebeidevariantenvanhetRichtlijnenalternatief hebbeneenidentiektracédoorenlangs
debosgebieden.HettracélooptvandeSteenstraat naarhetwesten,gebundeld methet
kanaal(ruimtebeslaginbos)enlooptvervolgens parallelaandebestaande Plantagelaan
(raakvlak bos),doorsnijdt eenkleinbosgebiedjeter hoogtevanbedrijventerreinVijfEiken
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ensluit aanopdeVijfeikenweg.Naeenkortedoorsnijdingvanhetbosgebiedtenzuiden
vandeVijfeikenwegvervolgt hettracéparallelaandeLangeDreef(raakvlak metbos).Het
tracésluitaanopeennieuwevolledigeaansluitingopderijkswegA27.Denieuwe
aansluitingheefteengroot ruimtebeslaginhetbosgebiedtenwestenvandesnelweg
(Teteringse Heide).Gezienhetgroteaantaldoorsnijdingen,het ruimtebeslagenhetlange
raakvlak methetbosscoren beidealternatieven zeernegatief (-- -).
Effectopecologische relaties
Tabel7.25 geeft eenoverzichtweervanheteffectvandeverschillendevariantenenalternatievenopdeecologische relatiesinhetstudiegebied.Inhetonderstaande zijnde
effectenopecologischerelaties pervariantenalternatief beschreven.Hierbijworden niet
alleendeindeEHS opgenomen ecologischeverbindingen beschouwd maarookniet
beschermdeecologische relaties.
HetNulplus-alternatiefendevariant NoordvanhetParallelalternatiefveroorzakenten
opzichtevandereferentiesituatie geenwezenlijke effectentenaanzienvandeecologische relaties (beoordeling:0).VariantZuidvanhetParallelalternatief islicht negatief
gescoord(-)doordat hettracéeenextrabarrièrevormtvoorecologische noord-zuid
verbindingen binnenhetstudiegebied.
EenaantalvariantenvanhetOmleidingalternatiefvoorziet indeoversteekvanhetWilhelminakanaal.Inprincipewordt hierbijdeecologischeverbindingzone (EVZ, onderdeelvan
deEHS)ookdoorsneden.DeEVZislangsbeidekantenvanhetkanaalgelegenenomvat
dekanaaloever,eventuele kwelsloot enhetonderhoudspad (metberm)enisdusoostwestgericht.OmdatdeaanwezigheideninstandhoudingvandeEVZ eenontwerpopgave
oplevertvoordeoversteekvaneennieuwtracédoormiddelvaneenbrugzalgeensprake
zijnvannegatieve effectenopdeEVZ.
Destroomlijnvarianten doorsnijden deDuiventoren enhebbenzodoendeeennegatief
effectopdeecologischerelaties inhetstudiegebied.Ontsnippering(o.a.faunapassages)
kandit effectverzachten.Demogelijkheidvoorontsnipperingisgroter bijvariantStroomlijn 2.Daarnaastis hetrelatiefgrotestuk bosdatzalworden ingeklemdtussen het kanaal
enhetnieuwetracémindernegatief-wat betreft ecologische relaties-danhet kleinestuk
bijvariantStroomlijn 1.Soortenhebbendaneengroter rustgebiedtussendetwee
barrières.Variant Stroomlijn 2krijgt eenlicht negatievescore(-),variant Stroomlijn 1
scoort negatief (--).
Debeidebundelingvariantenzijn negatief beoordeeld(--)vanwegededubbele
barrièrewerkingendebeperkte mogelijkheid omdeeffectenopecologische relatieste
mitigeren.
Vaneenverbredingvandebarrièrevan hetkanaalisooksprakebij deDOA-enLOAvariantenvanhetRichtlijnenalternatief.Daarnaast iseengroot deelvanhettracévan
dezevarianten langsdebosrandgelegen.Deecologischerelatiesvandebosrandmethet
omliggendegebiedworden hierdoor negatief beïnvloed.Dewegheefteffectopde
foerageermogelijkhedenvanbosrandsoorten.Beidevarianten scoren negatief(- -).
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Tabel 7.25

Overzichteffectopecologischerelaties
Effectopecologischerelaties
Nulplus-alternatief
-Geeneffect
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Parallelalternatief
VariantNoord

-Geenwezenlijke effecten

Parallelalternatief
VariantZuid

-Negatiefeffectopzuid-noordverbinding doorextra
barrièretussen kanaalenhuidigeN629

Omleidingalternatief
Stroomlijn1

-Negatiefeffectopzuid-noordverbindingdoorextra
barrièreoppotentiële ecologischeoversteek kanaal
-Verhoogdewegliggingbiedt mogelijkheidvoor
ontsnipperingonderdeweg(faunapassages)
-DoorsnijdingEVZoost-west langsWilhelmina kanaal

Omleidingalternatief
Stroomlijn2

-Negatiefeffectopzuid-noordverbindingdoorextra
barrièreoppotentiëleecologischeoversteek kanaal
-Wegdoor bosopmaaiveld,dusfaunapassages mogelijk,
zowelkleinwildtunnels alsevt.ecoduct
-DoorsnijdingEVZ oost-west langsWilhelmina kanaal

Omleidingalternatief
Bundelingnoord

-Verbredingvandebarrièrevanhet kanaal
-Ontsnipperingwegalleenmogelijk indien gecombineerd
metkanaal

Omleidingalternatief
Bundelingzuid

-Verbredingvandebarrièrevanhetkanaal
-Ontsnipperingwegalleenmogelijk indien gecombineerd
met kanaal
-DoorsnijdingEVZoost-west langsWilhelmina kanaal
-Verstoringecologische relaties bosrand

Richtlijnenalternatief
DOA

-Verbredingvandebarrièrevanhet kanaal
-Ontsnipperingwegalleenmogelijk indien gecombineerd
metkanaal
-Verstoringecologische relaties bosrand

Richtlijnenalternatief
LOA

-Verbredingvandebarrièrevanhetkanaal
-Ontsnipperingwegalleenmogelijk indien gecombineerd
metkanaal.
-DoorsnijdingEVZ oost-west langsWilhelmina kanaal
-Verstoringecologischerelaties bosrand
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7.6.5

Overzichtstabelbeoordelingen
Tabel7.26

Overzichtstabelbeoordelingen voorhetthemanatuur
Parallelalternatief

Omleidingalternatief

Richtlijnen
alternatief

Aspect

Criterium

Natuur

Effectopsoorten
Effectop beschermde
gebieden
Effectopecologische
relaties

7.6.6

0+

Pn

Pz

SI

S2

Bn

Bz

DOA

LOA

0

o/-

-

--

--

-

--

--

--

0

0

o/-

--

--

0/-

-

...

...

0

0

-

--

-

--

--

--

--

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Deontwikkelingen inhetkadervanhetstructuurplan Oosterhout-Oost hebbenmetname
betrekkingophetgebiedten noordenvanhetkanaalentenwestenvanHetBlik.De
natuurwaardevandezeopengebieden bestaat uitdeaanwezigheidvanweidevogels.
Doorderealisatievanwoning-enbedrijvenclusters zalhetgebiedminder aantrekkelijk
wordenvoorweidevogels.DevariantenvanhetParallelalternatief scorendaardoor,wat
heteffectopsoortenbetreft,ietspositiever tenopzichtevandesituatiedat OosterhoutOostnietgerealiseerdwordt. Deeffectscoresvoordeoverigealternatieven envarianten
endeanderecriteriaveranderen niet.
Intabel7.27 iseenoverzichtstabelvandeeffectscoresvoordenieuwewegweergegeven
voordesituatie datOosterhout-Oost gerealiseerdwordt.
Tabel 7.27

Overzichtstabelbeoordelingen voorhetthemanatuurinclusiefdeontwikkelingin
hetkadervanhetstructuurplanOosterhout-Oost
Parallelalternatief

Omleidingalternatief

Richtlijnen
alternatief

Aspect
Natuur

Criterium
Effectopsoorten
Effectopbeschermde
gebieden
Effectopecologische
relaties
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0+

Pn

Pz

SI

S2

Bn

Bz

DOA

LOA

0

0

0/-

--

--

-

--

--

-...
--

0

0

0/-

--

--

o/-

-

...

0

0

-

--

-

--

--

--
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Bodem en water

Wettelijkkaderenbeleid
Bodem
Hetbodembeleid iseropgericht,conform het Bouwstoffenbesluit, de multifunctionaliteit
vandebodemzoveelmogelijktebehouden.Erwordtgestreefd naareenbodemkwaliteit
gericht opdefunctieserop.Vrijkomendegrondmoetzoveelmogelijk hergebruiktworden
binnenhetgebied(gesloten grondbalans).Aanvoervannieuwegrondmoetzoveel
mogelijk beperkt blijven.Bijvoorkeurwordensecundairebouwstoffen gebruikt omhet
gebruikvanprimaire bouwstoffen tebeperken.Hergebruikvanlichtverontreinigdegrond
isondervoorwaarden mogelijk.
WetBodembescherming (1986,gewijzigd2005)
Hetnationalebodembeleid isgeregeldindeWetBodembescherming(Wbb).Hetdoelvan
deWbbisomtevoorkomen datnieuwegevallenvanbodemverontreinigingen ontstaan.
Voor bestaande bodemverontreinigingen isaangegeven inwelkesituaties(omvangen
ernstvanverontreiniging) enopwelketermijn saneringmoetplaatsvinden.Hierbijdient
debodemkwaliteittenminste geschikttewordengemaaktvoordefunctiedieerop
voorzien isenwaarbijverspreidingvanverontreinigingzoveelmogelijkwordtvoorkomen,
oftewel:functiegericht saneren.Vooreensaneringisoverhetalgemeendeprovinciehet
bevoegdegezag.Deprovincies hebbendezetaakdeelsgedelegeerdaangemeenten.
Water
In2009zijndeeerderebeleidsdoelen tenaanzienvanwater (o.m.Nationaal
BestuursakkoordWater-geactualiseerd,de4eNotawater,endeEuropese Kaderrichtlijn
Water(KRW))inconcretebeleidsdoelen enmaatregelenvertaald.Dezezijnopgenomen in
het Nationalewaterplan 2010-2015,hetprovincialewaterplan Noord-Brabant 2010-2015
enhetwaterbeheersplan 2010-2015vanwaterschap BrabantseDeltaeenplekhebben
gekregen.Dewaterplannen opdezedrieniveauszijngelijktijdigopgesteld ensluiten
inhoudelijk opelkaaraan.
Debasisprincipesvanbovengenoemd beleidzijn:meerruimtevoorwaterenhet
voorkomenvanafwentelingvandewaterproblematiekinruimteoftijd. Ditisuitgewerkt in
detweedrietrapsstrategieënvoor:waterkwantiteit (vasthouden,bergen,afvoeren)en
waterkwaliteit (schoonhouden,schoonenvuilscheiden,zuiveren).
Waterwet
Op22december 2009isdeWaterwet inwerkinggetreden.IndeWaterwetzijnalle
vergunningen betreffende 'water'opgenomen.MetdeWaterwetzijn Rijk,waterschappen,
gemeenten enprovinciesbeter uitgerustomwateroverlast,waterschaarsteen
waterverontreinigingtegentegaan.Ookvoorziet dewetinhettoekennenvanfuncties
voorhetgebruikvanwaterzoalsscheepvaart,drinkwatervoorziening, landbouw,
industrie enrecreatie.Afhankelijkvandefunctieworden eisengesteldaandekwaliteiten
deinrichtingvanhetwatersysteem.

Kaderrichtlijn water(2000)
Op22december 2000isdeEuropeseKaderrichtlijnwater(KRW)inwerkinggetreden.De
KRWgaatuitvaneenstroomgebiedsbenaderingwaarbijvoor Nederlanddestroom-
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gebiedenvandeRijn,Maas,ScheldeenEemsvanbelangzijn. HetdoelvandeKRWisdat
alhetwaterindeEuropeseUniein2015 in'goedechemischetoestand"eneen'goede
ecologischetoestand'moetverkeren DekaderrichtlijnWater isopgenomen inde
nationalewetgevingmiddels deWaterwet.
Watertoets
Eenbelangrijk instrumentvoordeuitvoeringvanhetrijksbeleid isdewatertoets.De
watertoetswordttoegepastopnieuweruimtelijke plannen,zoals bestemmingsplannen
en ruimtelijke onderbouwingen.Alseengemeenteeenruimtelijk planwilopstellen,stelt
zij dewaterbeheerder opdehoogtevanditvoornemen.Dewaterbeheerder stelt daneen
zogenaamdwateradvies op.Hetruimtelijk plangeeft indewaterparagraafaanhoeis
omgegaan metditwateradvies.Indewatertoetswordenalleaspectenvanwater
meegenomen.
WaterplanOosterhout
DegemeenteOosterhout heeft in2006insamenwerkingmethetwaterschap Brabantse
Delte,deProvincieNoord-Brabant,dewaterleidingmaatschappij BrabantWaterNVen
Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant eenwaterplanvastgesteld.Degemeente heeft in
hetWaterplan haarambitiesophetgebiedvanhettoekomstige watersysteem
vastgelegd.Debelangrijke uitgangspunten inhetalgemenestreefbeeldvoor het
watersysteem indegemeenteOosterhoutzijn:verbeteringvandewaterkwaliteit,voldoen
aandeveiligheidsnormen enontwikkelingvan denatuur inenomhetwater.Datbetekent
datdeverschillendevormenvangrondgebruik afgestemd moetenwordenophetwater
zoalsdat inOosterhoutaanwezigis.
Provinciaalwaterplan
HetProvinciaalWaterplan 2010-2015 isdestrategische basisvoorhet Brabantse
waterbeleid en-beheervoordekorteendelangetermijn,rekeninghoudendmet
Europese,landelijke,provincialeenregionaledoelen,duurzaamheiden
klimaatveranderingen.Hetiseenbreedgedragen beleidsplan,omdat hettot standis
gekomen innauwesamenwerkingmettallozebelanghebbende (water)partijen in Brabant.
HetProvinciaalWaterplan borduurtookvoortophetbeleidendemaatregelen dieinhet
Reconstructieplan endeVerordeningRuimtezijnopgenomen,zoalsdereserveringvoor
waterberging(zieparagraaf 3.2.2).

Waterbeheerplan2010-2015
Inhetwaterbeheerplan 2010-2015staat hoewaterschap Brabantse Deltahet
waterbeheer inhetwerkgebied indekomendejarenwil uitvoeren.Hetwaterbeheerplan
beschrijft deuitgangspuntenvoor hetbeheer,deontwikkelingen diedekomendejaren
verwachtwordenendebelangrijkste keuzendiehetwaterschap moetmaken.Daarnaast
geeft hetwaterbeheerplan eenoverzichtvanmaatregelen enkosten.Demaatregelenvoor
deEuropeseKaderrichtlijnWater(KRW)zijnonderdeelvanhet plan.Devisieendoelen
tenaanzienvanwaterzijnophoofdlijnen opgenomen inhetWaterbeheerplan 2010-2015.
Hetwaterbeheerplan biedt debasisvoordeuitwerkingvanmaatregelen dievoor het
behalenvandedoelen noodzakelijk zijn.
Dekeur iseenverordeningvandewaterbeheerder metwettelijke regels(gebod-en
verbodsbepalingen) voorwaterkeringen (o.a.duinen,dijken enkaden),watergangen(o.a.
kanalen,rivieren,sloten,beken)enanderewaterstaatswerken (o.a.bruggen,duikers,
stuwen,sluizenengemalen).Dekeur maakthetmogelijk dathetwaterschap haartaken
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alswaterkwaliteits- enkwantiteitsbeheerder kanuitvoeren eninitiatievenvanderdenkan
toetsen.
Voordebeschermdegebieden cf.dekeurwordt eenstrikte waterhuishoudkundige
beschermingvoorgestaanwaarbij nieuwewaterhuishoudkundige ingrepen nietzijn
toegestaan,tenzijdezezijngericht ophetverbeterenvandeconditiesvoor denatuur.Dit
betekentdatdeingreepalleenkanplaatsvinden indiendezegerichtop
natuurontwikkelingofdeeluitmaaktvaneenprojectplanvoordeontwikkelingvande
natuur (compenserende maatregelentervoorkomingvanuitstralingseffecten tengevolge
vandenatuurontwikkelingworden hierbij inbegrepen).
Ookindiendeingreep eengewensteffectheeftopdenatuurfuncties alishetdoelvande
ingreepniet primairopnatuurgericht,dankandeingreepondervoorwaardenworden
toegestaan.
Zoalsomschreven in hetontheffingen-envergunningenbeleid ishetuitgangspunt dat
ingrepen inbeschermdegebieden hydrologisch neutraalmoetengebeuren (standstill
verdroging).Inbeschermde,vrijafwaterende gebieden heeft infiltratie envasthoudenvan
watereenpositiefeffectinhetkadervanverdrogingsbestrijding.Hetwaterschap dringt
daaromaanophetzoveelmogelijk infiltrerenvanhemelwater indebeschermde
gebieden.Voorelkevormvanwateraan-en-afvoer lozingofonttrekking(vanaf0m3/uur)
iseenwatervergunning noodzakelijk.

7.7.2

Beoordelingskader
Bodemopbouw
Deaanlegvaneenwegkanmogelijk effecten hebbenopdeopbouwvandeondergrond.
Pervariant enalternatief isditeffectbeschreven.
Bodemkwaliteit
Peralternatief envariant isheteffect opdebodemkwaliteit besproken.
Waterkwantiteit
Peralternatief envariant isheteffectopwaterkwantiteit besproken.
Waterkwaliteit
Eenwegkanmogelijk effect hebbenopdelokalewaterkwaliteit vangronden
oppervlaktewater. Deeffecten opwaterkwaliteit zijn peralternatief envariant inbeeld
gebracht.
Waterbergingsgebieden
Beoordeeld isofeenalternatief ineengebiedligt datisgereserveerdtenbehoevevan
toekomstigewaterberging.
Tabel 7.28
Aspect
Bodem

Beoordelingscriteria van hetthema bodem en water
Criterium
Bodemopbouw
Bodemkwaliteit
Grond-en oppervlaktewater
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Waterbergingsgebieden
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7.7.3

Huidigesituatie enautonomeontwikkeling
Maaiveldhoogte
Zoals infiguur 7.9 istezienhelt hetgebiedlicht,aflopendvanzuidnaarnoord.

Figuur7.9

MaaiveldhoogtetenopzichtevanNAP[mm].

Bodemopbouw
Binnen hetstudiegebied komenalleenzandgrondenvoor,ziefiguur 7.10.Inhetgebied
komenveldpodzol-,gooreerdgronden enenkeerdgrondenvoor.Degooreerdgronden zijn
vannaturevrij natenontstaan ingebieden metkwel. Zebevindenzichhieropdeovergangvan zandnaarveen.Intabel7.29 zijndebodemopbouw endegeohydrologische
eigenschappenvanhetzoekgebiedopgenomen.
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KLEIGRCNDEN

VEENGRONDEN

ZANDGRONDEN lemig, fijnzanrJ
gsoreerdgronden,
gsoreerd. vergraven
veldpodzslgronden
veldpodzol. vergraven
enkeerdgrond
stuifzandgronden
beekeerdgronden

Figuur7.10
Tabel 7.29
Globalediepte
(m -mv)

Bodemkaart(bron:AtlasgebiedsvisieOosterhout-Oost)
Bodemopbouw en geohydrologie
Geohydrologische eenheid
Lithostratische eenheid

Lithologische samenstelling

+5--25

l c Watervoerende pakket

Zand

25-50

l c Scheidendelaag

50-77

l e Watervoerende pakket
2CScheidende laag
2eWatervoerende pakket

77-85
>85

FormatievanBoxtelen
Sterksel
FormatievanStramproy,
PeizeenWaalre
FormatievanPeizeenWaalre
FormatievanMaassluis
FormatievanMaassluis

ZandenKlei
Zand
Klei
Zand

Bodemverontreinigingen
Bijbodemloket {http://www.bodemloket.nl)zijn,metuitzonderingvan hetbedrijventerreinVijf Eiken,geenverontreinigingen ofhistorische activiteiten bekendbinnenhet
studiegebied.
Grondwater
Grondwaterstroming
Destromingvan hetgrondwatervolgt hetmaaiveldverloop. Hetwaterdatopdehoger
gelegenzuidelijkezandgronden infiltreert, komtalskwelwater indelagergelegen klei-en
veengebieden naarboven.Innatteperioden kandegrondwaterstromingondiepe kwel
veroorzaken indelagergelegengebieden.
Doorhetzoekgebied looptdeGilze-Rijenbreuk(figuur 7.11),eengeologischebreuklijn.
Aandewestzijdebevindenzichzogenaamde 'rulletjes',doorwinterkwelgevoede
stroompjes.Vegetatiepatronen langsderulletjes bevestigen hetkwelmilieu.
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Figuur 7.11

Gilze-Rijenbreuk loop door hetzoekgebied.

Ineennormalesituatiezonderbreuklijnvindt infiltratievanregenwater plaats opde
topografisch hogeredelenwaardegrondwaterspiegel relatiefdiepis.Kweltreedtdan
doorgaansopindetopografische laagtesstroomafwaarts,daarwaarde
grondwaterspiegel het maaiveldsnijdt. Indesituatiedaterzicheenslechtdoorlatende
breuk indeondergrond bevindt,heeft dattot gevolgdathetwatervandehogere
gedeeltesvanhetsysteemniet kanafstromen naardelagergelegengebieden enbijde
breukrandzaluittreden alskwel.
Eenoverzichtvandebreuk indebodemopbouw isweergegeven infiguur 7.12.De
verschuivingvandeverschilende lagenindebodemopbouw, debreuklijn,is duidelijk
zichtbaar. Uitfiguur 7.12 kanwordenafgeleiddatdebreuk nabij het maaiveld inhet
eerstewatervoerend pakketeindigd.
Waterpasmetingenvandemeetkundige dienstlatenziendatdeverplaatsinglangs
breuken eengeleidelijk encontinu procesis.Indeafgelopen 700duizendjaarwasde
gemiddeldeverplaatsingssnelheid langsdeGilze-Rijenbreukwellicht indeordevan
0,0056millimeter perjaar.
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Geohydrologisch model,Provincie Noord-Brabant!
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Figuur7.12

DwarsdoorsnedebodemopbouwoverGilzeRijenBreuk.

Grondwaterstanden
In het zoekgebied bevinden zich 3 peilbuizen (DINO-loket,TNO).Eén peilbuis bevindt zich
ten noorden van hetWilhelminakanaal enten oosten van de geologische breuklijn en
twee peilbuizen zuiden van het Wilhelminakanaal enten westen van de geologische
breuklijn.
Op basis van de meetreeks uit de peilbuis ten noorden van hetWilhelminakanaal en ten
oosten van degeologische breuklijn wordt de grondwatertrap ingedeeld in grondwatertrap VI (GHG80-140 GLG>120). Dit is in overeenstemming met de grondwatertrap volgens
bodemdata.nl en dewateratlas van de provincie Brabant.
Volgens de meetreeksen uit de peilbuizen ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten
westen van degeologische breuklijn valt de grondwaterstand in grondwatertrap VIII
(GHG>140). Dat is ruim een meter lager dan degrondwatertrappen V(GHG40-80 enGLG
>120) enVI(GHG80-140 GLG>120)volgens bodemdata.nl en dewateratlas van de
provincie Brabant. Mogelijk is de referentiehoogte van de peilbuis niet goed bepaald
waardoor dit verschil ontstaat. In het MERwordt vanuit gegaan dat de grondwatertrappen
volgens bodemdata.nl en dewateratlas van de provincie Brabant correct is.
Intabel 7.30 iste zien welke grondwatertrappen voorkomen. DeGHGen de GLGzijn in
centimeter beneden het maaiveld gegeven.
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Tabel 7.30

Overzicht

Grondwatertrap
V
VI

grondwatertrappen

GHG(cm-mv)
<40
40-80

GLG (m -mv)
>120
>120

Onttrekkingen
Deagrarischesector pomptwateropuitdebodemomgewassenteberegenen.Ditzijn
ondiepeonttrekkingen uit heteerstewatervoerende pakket.Dooronderbemalingdoor
eenagrariër bijdeHeiligeDriehoekverdroogt delokaleomgeving.Plaatselijkwordt
binnen hettotalestudiegebiedtot900.000 m3pervierkante kilometer perjaargewonnen.
Ditiseenwaterschijfvan90cm.Verwachtwordtdatdoorontwikkelingen inhet kadervan
hetstructuurplan Oosterhout-Oost dewaterbehoeftevandeagrarischesectorzalafnemen.Omdatdeonttrekkingen hoogstwaarschijnlijk eenverlagingvandegrondwaterstandtot gevolghebben,zalwanneer eréénofmeerderewinningenwordengesloten,de
grondwaterstandtoenemen.
Oppervlaktewater
Hetzoekgebied ligtgeheelbinnen hetstroomgebiedvandeDonge.Infiguur 7.13 ishet
aanwezigeoppervlaktewater weergegeven.Degrotenatuurlijkewaterlopen stromenin
hetalgemeeninnoordelijke richting.Ditheefttemakenmethetregionale reliëf(zie
hoogtekaart).Hetgrootste deelvanhetwatersysteem isvrijafwaterend,waarbij het
hoogteverschilbijdraagt aaneensnelleafvoervanovertolligwater.

Figuur7.13

Oppervlaktewatersysteemenbeschermdegebieden(paars). Gearceerdzijnde
reserveringenvoorwaterretentieaangegeven.

Opvallend isdatingrotedelenvanhetstudiegebied geenslotenzijn.Hiervindtde
afwateringplaatsvia debodem enondiepegreppels naartweeweteringen.
Waterbergingsgebieden
Binnen hetzoekgebied iseenaantallocatiesaangewezenalsvoorlopige reserveringsgebiedenvoorwaterberging.Daarnaast isbij bedrijventerreinVijf Eikenrecenteenwaterberginggerealiseerd parallelaandePlantagelaan.Ditbetekent dat plannen bestaanvoor
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dezegebieden omzebijextremeneerslagondertelatenlopenomeldersoverlastte
voorkomen.Dezegebiedenzijn paarsgearceerdweergegeven infiguur 7.13.
Keurgebieden
Eengedeeltevanhetzoekgebied,metnametenzuidenvanhetWilhelminakanaal,is
aangewezenalsvolledigbeschermgebiedconform dekeur.Ditbetekentdathetindeze
gebiedenverboden iszondervergunningvanhetwaterschapwatertelozenin, te
ontrekken aan,aantevoeren uitofaftevoeren naaroppervlaktewateren inde
beschermdegebieden.Dekeurgebieden komenovereenmetdeEHS gebieden.

Figuur7.14

7.7.4

Keurgebiedeninhetstudiegebied

Effectbeoordeling
Bodemopbouw
Debodemopbouw isbelangrijkvoordematewaarin infiltratie mogelijk isenoferzettingen / bodemdalingkanwordenverwacht. Binnenhetzoekgebied komengeengrote
variaties inbodemopbouwvoor.Erisgeenredenomopbasisvandebodemopbouw
onderscheidtussendealternatieventemakentenopzichtevandeoorspronkelijke
situatie.
Gilze-Rijenbreuk
Deaanlegvaneenwegvergtwerkzaamheden inde(ondiepe) bodem.Opbasisvande
regionale bodemopbouw (figuur 7.12) terhoogtevandeGilze-Rijenbreuk isgeeninvloed
vandewegopdedoorsnijdingvandeGilze-Rijenbreukteverwachten (Bense,V., 2003).
Beoordeling
Voor hetaspectbodemopbouwwordenallealternatieven envarianten derhalve neutraal
(0)beoordeeld.
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Bodemkwaliteit
Binnen hetzoekgebiedzijngeenbodemverontreinigingen ofhistorische activiteiten -die
bodemverontreiniging kunnenveroorzaken-bekend.Detracésvandevarianten zijn
derhalvenietonderscheidendwatbetreft bodemverontreinigingen.Voor hetvoorkeurstracézaltezijnertijdeenbodemonderzoek moetenwordenuitgevoerd.
Afstromend hemelwater datrechtsreeksopeeneventuele naastgelegen watergang
stroomt neemtindezogenaamde 'first flush'afgespoeldeverontreinigingvandeweg
mee.Viadebermzalhethemelwater naareenbermslootstromenwaar hetwaterzal
infiltreren.Eengrootdeelvandemeegestroomdevuilvracht zalbijeenbodempassage in
debodemachterblijvenwaardoor (opdenduur)bodemverontreiniging kanontstaan.In
hetgevalvaneencalamiteit (bijvoorbeeld eenbrandendeauto)zaldevervuiling(bluswater)viaafstromingeninfiltratie indebodemverdwijnen.
Gezienhetbovenstaandeenhetrelatiefgroteverhardeoppervlak (vanwegedegrotere
lengte) krijgen devariantenvanhetOmleidingalternatief enRichtlijnenaltematiefeen
zeerlicht negatievescore(0/-)tenopzichtevandereferentiesituatie. Deoverige
alternatieven envarianten hebbeneenkleiner envergelijkbaartotaalwegoppervlaken
scorenderhalve neutraal(0).

Waterkwantiteit
Bij kruisingen metoppervlaktewater zaldewatergangverbonden moetenblijvenomde
watervoerendheidteblijven garanderen.Voor kleinewatergangen kanereenduiker
onder dewegwordenaangebracht,maarvoorkruisingen meteengroterwaterzaleen
brugmoetenwordengerealiseerd.
Verdroging
Deaanlegvandewegheefteentoename inhetverhardoppervlaktotgevolg.Indien het
hemelwater nietnaareeninfiltrerendevoorzieningstroomtzalerminderwaterdebodem
inzakkenenkomtderhalveniettengoedeaanhet grondwater.
Hetverhardoppervlak neemtinallegevallentoe.Bijdevarianten Stroomlijn 1, Stroomlijn
2,BundelingZuidenBundelingNoordvanhetOmleidingalternatief isdetoenamehet
grootst alsgevolgvandeextra lengteaanwegendoor hetgesplitstezuidelijke deel.
Omdatvoorallealternatieven envarianten geldtdathetafstromende hemelwaterviaeen
bermpassage naareeninfiltrerende bermslootwordtafgevoerdzalheteffect opeeneventueletoenameinverdrogingverwaarloosbaar zijn.
Grondwateronttrekking (tijdelijk)
Bijeeneventueelverdiepteaanlegvan(delenvan)dewegzaltijdens deaanleggebruik
moetenwordengemaaktvaneenbemaaldebouwput.Dithoudt indater(tijdelijken
lokaal)grondwater ontrokkenwordt. Bijallealternatieven,metuitzonderingvande
variant DOA,issprakevaneen(half)verdiepteongelijkvloerse kruisingter hoogtevande
Hoogstraat. Deeffecten hiervanzullenzeerlokaalvanaardzijnenzijn nietonderscheidendtussendeverschillende alternatieven envarianten.

Keurgebieden
Devarianten ParallelZuid,Stroomlijn 1en2enBundelingNoordenZuidkruisen allemaal
volledigbeschermdegebiedencoformdekeur.Datbetekentdatvoordezealternatieven
opdezeplaatsen hydrologisch neutraaldienentewordenaangelegd eneenvergunning
aangevraagd moetwordenomgrondwater temogenonttrekken (mogelijktijdensde
aanleg).
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Gilze-Rijenbreuk
Geziendegeringeverplaatsingsnelheidvandebreukisgeennegatiefeffectopdewegte
verwachten (Balen, vanR.T., etal,2003).
Beoordelingalternatieven
Voor hetaspectwaterkwaliteit wordenallealternatieven envarianten neutraal(0)
beoordeeld omdatdezegeeneffectopdewaterkwantiteit hebben.Deaanwezigheidvan
deGilze-Rijenbreuk inhetplangebied heeftgeengevolgenvoordeeffectbeoordeling.
Waterkwaliteit
Afstromend hemelwater datrechtstreeksopeeneventuele naastgelegenwatergang
stroomt neemtindezogenaamde 'firstflush'afgespoeldeverontreinigingvandeweg
mee.Dezeverontreinigingblijft grotendeels achterindebodem(ziebeoordeling
bodemkwaliteit). Heteffectopdekwaliteitvangrond-enoppervlaktewater wordtalszeer
geringingeschat.
Inhetgevalvaneencalamiteit (bijvoorbeeld eenbrandendeauto) kanverontreiniging(via
bluswater) inhetoppervlaktewater terechtkomen.Heteffectzalnietonderscheidendzijn
voordealternatieven enisinrelatietotdebeperkte kansopeencalamiteit op nihil
ingeschat.
Grondwaterverontreiniging
Geenvandealternatieven envarianten loopt doorofindenabijheidvaneen
grondwaterbeschermingsgebied.
Keurgebieden
Devarianten ParallelZuid,Stroomlijn 1en2enBundelingNoordenZuidkruisen allemaal
volledigbeschermdegebiedencoformdekeur.Datbetekent datvoordezealternatieven
eenvergunningaangevraagd moetwordenomwaterophetoppervlaktewater afte
voeren.
Beoordelingalternatieven
Deeffecten opdewaterkwaliteit zijn inprincipegerelateerdaandeweglengtevannieuwe
wegvakken.DevariantenvanhetOmleidingalternatief enhet Richtlijnenalternatief
hebbenallen langenieuweweggedeelten enlopen(gedeeltelijk) dooralsgevoelig
aangewezen(keur)gebieden.Ingeschatwordtdatdeomvangvandeeffecten echterzeer
kleinendaardoor ooknietonderscheidend is.Allevarianten scorendaaromneutraal(O).
Waterbergingsgebieden
Bijeenverhoogdeaanlegvandewegzaldebergendecapaciteitvaneenretentiegebied
afnemen.Deophoging/verhogingvanhetmaaiveldzalgecompenseerd moetenworden
doordeaanlegvanextrabergingbinnenhet retentiegebied omeldersgeenoverlastte
veroorzaken.
Devarianten Stroomlijn 2,BundelingZuid,DOAenLOAlopendooreenreserveringsgebiedvoorwaterberging/retentiegebied. Ditbetekentdatdeafnameinbergende
capaciteit binnendezegebiedenalsgevolgvandeaanlegvandeweggecompenseerd
moetenworden.DevariantStroomlijn 1loopt nabij eenretentiegebied.Mogelijk wordt
doordeaanlegvandewegeengebieddatvanhetretentiegebied gebruik maakt
afgesloten.Bijeendefinitief ontwerp moethierrekeningmeewordengehouden.
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Opbasisvanbovenstaandewordendevarianten Stroomlijn 2,BundelingZuid,DOAen
LOAlicht negatief (-)beoordeeld.Devariant Stroomlijn 1wordt neutraal/ licht negatief
(0/-) beoordeeld endeoverigevarianten krijgen eenneutrale(0)beoordeling.

7.7.5

Overzichteffectscores
Figuur7.31

Deoverzichttabelmeteffectscoresvanhetthemabodemen water
Nulplus

Aspect
Bodem

Criterium
Bodemopbouw
Bodemkwaliteit

Gronden
oppervlaktewater

Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Waterbergingsgebieden

7.7.6

0
0
0
0
0

Parallelalternatief
Pn
0
0
0
0
0

Pz
0
0
0
0
0

Omleidingalternatief
SI
0

S2
0

Bn
0

Bz
0

Richtlijnen
alternatief
•
DOA
LOA |
0
0

o/-

o/-

o/-

o/-

o/-

0
0

0
0

0
0

0
0

o/-

-

0
0
0

-

-

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Deontwikkelingen inhetkadervanhetstructuurplan Oosterhout-Oost hebbengeeneffect
opdeeffectscoresvannieuwewegwat betreft deaspecten bodemenwater.
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8
8.1

BeoordelingenconclusiesMER Fase1
Overdithoofdstuk
Indevoorgaandehoofdstukken zijndeeffectenvandealternatieven envarianten
beschreven enbeoordeeld.Indithoofdstuk iseenoverzichtstabelopgenomen metalle
beoordelingen (inparagraaf8.2).Opbasisvandebeoordelingenisinparagraaf8.3 per
alternatiefeenbeschouwingopgenomen,waarinwordtingegaanopdevoor-ennadelen
vandemogelijkeoplossingsrichtingen.Daarbijwordtookaandacht besteedaande
indicatief geraamdekostenvandealternatieven.Deverzamelde informatie leidtin
paragraaf8.4tot conclusies.Daarbijgaathetmetnameomdeselectievandekansrijke
alternatieven dieindedetweedefaseaaneennaderonderzoekzullenworden
onderworpen.DitonderzoekisbeschreveninMERFase2.

8.2

Overzichtbeoordelingen
Indevoorgaandehoofdstukken 6en7iseenbeschrijvingenbeoordelingvandeeffecten
enhetprobleemoplossendvermogenopgenomen.Intabel8.1zijndezebeoordelingen
samengevat.

8.3
8.3.1

Beoordelingvandealternatieven
Probleemoplossendvermogenenmilieueffecten
Nulplus-alternatief
HetNulplus-alternatiefverbetertdeverkeerssituatietussen DongenenOosterhout.Deeffectenopdeomgevingzijn beperkt (inpositieveofnegatievezin),maarlokaalis ereen
groot effectopdehuidigewoningen enbedrijfspanden langsdeHeistraat. Daarbijgaat
hetvooralomdedirectegevolgenvandeaanlegvandewegenbijbehorende parallelstructuur,waarvoor hetnodigisgrondenteverwerveneneventueelookwoningen en
bedrijfspanden.BijdeWesterlaanisernagenoeggeenveranderingtenopzichtevan de
referentiesituatie. Deeffectenvangeluidenluchtblijven derhalveaanwezig.
Doordatditalternatiefopdebestaande Heistraatwordt aangelegdisbijdeaanlegaandacht nodigvoortijdelijkeverkeersmaatregelen.
Bijhet Nulplus-alternatief isgeeningreepvoorzienbijdeWesterlaan endebrugoverhet
kanaal.Voorditwegvak isderestcapaciteit in2020beperkt.
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thema

aspect

Verkeersafwikkeling

Verkeersveiligheid
OJ

o

Leefbaarheid
Verkeersstructuur

>
CU

m
CU
_Ü

CU

>

landschap,
cultuurhistorie en
archeologie

externe
veiligheid
e.d.

luchtkwaliteit

geluid
entrillingen

bebouwing,
landbouwen
recreatie

Bebouwing
Landbouw
Recreatie

Geluid
Trillingen
Immissie
Emissie
Externe
veiligheid
Kabelsen
leidingen
Landschap

Cultuurhistorie
Archeologie
Natuur

ra
c

Bodem
c
O)

E_

"°o «ra
<D

tu

JQ 3

Grond en
oppervlaktewater
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Tabel8.1
criterium

oranjewoud

Overzichtvande beoordeling van deeffecten opverkeerer hetmilieu
NulParallelOmleidingalternatief
Richtlijnplus
alternatief;
alternatief
Pn
Pz
SI
S2
Bn
Bz
DOA
LOA
+
ReistijdSteenstraat-A27
+
+
++
++
+
++
++
0/+
ReistijdMiddellaan-A27
+
+
+
+
+
+
+
+
0/+
Onzekerheidinreistijden
+
+
+
+
+
+
+
+
0/+
Kkansopterugslagop
++
A27
++
++
++
++
++
++
++
++
Duurzaamveilig
+
+
+
+
+
+
+
+
0/+
Afnameaantal
conflictpunten
+
+
+
+
0/+
0/+
0/+
0
0/+
+
Oversteekbaarheid
+
+
+
+
+
+
0/+
0/+
Toekomstvastheid
+
++
++
+++
+++
++
+++
+
+++
Benuttinginfrastructuur
+
+
+
0/+
MogelijkhedenOV
+
+
+
+
+
+
+
+
+
OntsluitingOWN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Knelpuntent.a.v.
-0
-0
0
-0
--bebouwing
Gevolgenvoorlandbouw
0
0
Aantrekkelijkheiden
...
barrièrewerking
...
0
0
---recreatie
Geluidgehinderden
0
+
+
0/+
+
0/+
0/+
0/+
Geluidin EHS
0
0
0/---Trillingshinder
0
+
+
+
+
+
+
+
+
Immissie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emissielokaal
0
0
+
+
0
+
+
+
+
Emissietotaal
0
0
0/+
0
o/0/+
0/+
o/Effectopexterne
0/+
+
+
+
+
0/+
0/+
+
0/+
veiligheid
Effectenkabelsen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
leidingen
Aantastingwaardevolle
landschapstructuren,
0
o/-----patronenenelementen
Aantasting
cultuurhistorische
0
o/-o/----waarden
Aantasting
o/------archeologischewaarden
Effectopsoorten
0
o/----Effectopbeschermde
...
...
0
0
07--o/gebieden
Effectopecologische
0
0
-----relaties
Bodemopbouw
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Paraltelalternatief(varianten PnenPz)
DebeidevariantenvanhetParallelalternatief biedeneenadequateoplossingvoorhet
verkeersprobleem voor deperiodetot 2020.Doordat bijdezevarianten opdeWesterlaan
nietsverandert blijft demilieusituatie daarvergelijkbaar metdereferentiesituatie.Uit
indicatievegeluidberekeningen blijktoverigensdatdoorhetaanbrengenvaneengeluidarmeverhardingeengeluidreductie inDongen-west (meteengeluidreductie dievergelijkbaar ismethetOmleidingalternatief meteennormaleverharding) kanwordengerealiseerd.
OpditgedeeltevandeWesterlaan (tussenSteenstraat enHeistraat,inclusiefdebrugover
hetkanaal)iseenrelatief(inverhoudingtot dewegcapaciteit) hogeverkeersintensiteit
aanwezig.Opbasisvandedynamische modellering,engeziendegegevensoverde
bestaandeverkeerssituatie,kanwordengeconcludeerddatdezebeperktecapaciteit niet
veelinvloedheeftopdereistijdenophettrajecttussendeSteenstraat endeA27.Daarbij
kanwordenaangetekenddathetvoorditwegvak (volgensdeanalysevandeherkomsten
bestemming) gaatomongeveer40%vanhetverkeeropdebestaande Heistraat.Voorde
relatietussen Dongen(Middellaan) enOosterhout/A27 isdecapaciteitvanditwegvak
nietvanbelang.Dedynamische modelleringlaatziendatdekleinsterestcapaciteitaanwezigisbijderotondeWesterlaan-Middellaan.
Voordelangeretermijn (na2020) kandebeperktecapaciteitvanditwegvaktot gevolg
hebbendatdaaralsnogeenuitbreidingvannodigkanzijn.Eenoplossingzoukunnen
bestaan uit hetaanpassenvanderotonden eneventueelhetaanleggenvaneennieuwe
(vervangende)oftweedebrugnaastdehuidige brugenhetverbredenvandeWesterlaan
incombinatie metdeHeistraat.
VandebeidevariantenvanhetParallelalternatief isvariant Noordalsmeestgunstig
beoordeeld.Bijeenvergelijkbare beoordelingvoordeeffectenopverkeer(enprobleemoplossendvermogen) heeft dezevariantduidelijk minder effecten opdeomgeving.Ookis
variant NoordgoedkoperdanvariantZuid,zowelvoorwatbetreft dedirectekostenals
voordevastgoedkosten.
Omleidingalternatief (varianten SI, S2,BnenBz)
DevariantenvanhetOmleidingalternatief resulteren ineengoedeoplossingvandeverkeersproblematiek. Bijdezevarianten isopdenieuwewegvakken ruimvoldoenderestcapaciteitaanwezig.Denieuweweggedeeltenwordendoormaarweinigverkeer-ruim
onderdecapaciteit-gebruikt.Voordeleefbaarheidseffecten -metnamegeluidhinder in
Dongen-zijndevariantenverhoudingsgewijs gunstig.DaartegenoverstaatdatdevariantenvanhetOmleidingalternatief groteeffecten hebbenvoor natuur enlandschap.Als
gevolgvandebeschermdestatusvaneendeelvanhetgebieddatwordt doorsneden is
eenzogenaamde 'nee,tenzij'afweging noodzakelijk3.
VandevariantenvanhetOmleidingalternatief isStroomlijn 1-metvergelijkbaremilieugevolgenalsdevarianten Stroomlijn 2enBundelingZuid-weinigkosteneffectief:SI is
duurder, maarheeftgeenbeterprobleemoplossendvermogenennietmindermilieugevolgen.
Variant BundelingNoordlevertweliswaareenbijdrageaanhetverminderenvandeeffectenvanhetverkeeropdeleefbaarheid inDongen(maar minderdandevarianten SI,S2
enBz),maarheeftanderenadelen,zoalsdegroteingreepdirecttennoordenvandebrug
overhetkanaalendegeringetoekomstvastheid.

3.Bijeennee,tenzijafwegingwordt eenafweginggemaakttussen hetmaatschappelijk belangendeeffecten
opnatuurwaarden,waarbijonderandereaandacht moetewordenbesteedaanrealistischeen
probleemoplossende alternatieven.

blad154van 158

projectnr. 165465
april2011

MER N629 Dongen -Oosterhout
Fasel

versie 2.5

™^

oranjewoud

Richtlijnenalternatief (varianten DPAenLOA)
Devarianten DOAenLOAvanhetRichtlijnenalternatiefvergeneengroteingreep innatuur
enlandschap,diezichuitstrekt overeenrelatiefgrootgebied.Ookdeaanlegvande
parallelweglangsdeA27(DOA-variant) heefteffectenopcultuurhistorie enlandschap.
DeDOA-variant resulteert nietineengoedeoplossingvandeverkeersproblematiek.De
verkeersintensiteiten opdeWesterlaan endeHeistraat blijven hoog.Denieuwewegvakkenwordenslecht benut.Eengrootdeelvanhetverkeerwordt bij deDOA-variantafgewikkeldopnietduurzaamveiligingerichtewegen.
DaarnaastzijnzoweldeDOA-alsdeLOA-variant(veel)duurderdaneendeelvande
anderevarianten.
Ookzijn dezevariantenafhankelijk vansamenwerkingmethet Rijk,omdat eenaanpassingvandeaansluitingen opdeA27nodigis.Hoewelhetrijksbeleid dit in principe
mogelijk maakt,moetwelrekeningwordengehouden met(tijdkostende) afstemmingmet
het rijk.Ditvormteenrisicotenaanzienvandetermijnwaaropdezevariantengerealiseerdzoudenkunnenworden.Deeerstefasevanvariant LOA,waarbij ineerste instantie
wordtaangetaktopdeVijfeikenweg,heeftditbezwaar niet.Bijdezevariantwordtechter
deaansluitingOosterhout-Zuid opdeA27(te)zwaarbelast.
OokbijdeLOAenDOA-varianten iswegensdeaantastingvannatuurwaarden eenzogenaamde'nee,tenzij'afweging noodzakelijk.

8.3.2

Kosten
Dekostenvandevariantenzijn indicatief geraamd.Daarbijiseenindicatieve raming
gemaaktvoordezogenaamdedirecte kosten(dekostendirectverbonden methetaanleggenvandeweg,inclusiefdekunstwerken) endedaaraanverbonden kosten(voorbereidingskosten e.d.).Dezeramingisgebaseerdopdeschetsontwerpen,waarbij isuitgegaanvankentallenvoorkostenvanaanlegvanwegenenkunstwerken.
Indeglobale ramingen isgeenrekeninggehouden metdekostenvoorhetaankopenvan
grondeneventueelwoningen enbedrijfspanden.Ookisgeenrekeninggehouden met
planschade.
Voordevarianten LOAenDOAvanhet Richtlijnenalternatief zijnookdekostenvoorde
aanpassingvandeaansluitingen opdeA27meegenomen.Dit isvoordeoverigealternatieven nietgedaan,omdat daarinwordt uitgegaanvanhethandhavenvandebestaande
aansluitingen.Erisgerekendmetprijspeil2007.
Deopdezewijzegeraamdedirecte kosten liggeninderangevanongeveer 15tot 40 miljoeneuro.Inhetkadervandebeoordelingvandealternatieven zijndekostenvertaald
naareenbeoordeling.Daarbijishetgemiddeldealsreferentiegehanteerd.Intabel8.2 is
opbasis hiervaneenbeoordelingvoordekostenvoordevarianten opgenomen.Daarbijis
als beoordelingsregelvoordetoepassingvandezevenpuntsschaalgebruikt dateenafwijkingvan 50%vanhetgemiddeldetot eenzeerpositieve (+++)ofnegatieve(---)beoordelingleidt.Dealternatieven SI enDOAzijnongeveer 50%duurder danhetgemiddeldeen
alternatief Pnis50%goedkoper danhetgemiddelde.
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directekosten

directekosten
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Beoordeling van dedirectekosten van devarianten tenopzichte van het
gemiddelde
nul- Parallelalternatief
Omleidingalternatief
Richtlijnenaltematief
plus
Pn
Pz
S2
Bn
Bz
DOA
LOA
SI
++
+++
++
+
...
----

Zoals aangegeven is bij deze beoordeling noggeen rekening gehouden met de zogenaamdevastgoedkosten.Voor dit onderdeel van de kosten is in inschatting gemaakt, op basis
van de lengte van detracés, het actuele grondgebruik ter plaatse van detracés en de
eventuele noodzaak omwoningen en bedrijfspanden te kopen (zieook paragraaf 7.1.4).
Omdat voor deze kosten geen indicatieve bedragen beschikbaar zijn (en dus geen relatie
kanworden gelegd met de globaal geraamde directe kosten) is in tabel 8.3 een kwalitatieve beoordeling opgenomen. Doordat in fase 1 noggeen uitgewerkte tracéontwerpen
zijn gemaakt, is nog niet 100%duidelijk in hoeverre aankoop van panden noodzakelijk
zal zijn.
Voor het Nulplus-alternatief is het waarschijnlijk nodigenkele huizen en bedrijfspanden
(kassen) te kopen. Hetteverwerven areaal is klein,het gaat daarbij deels wel om tuinen
en erven bij woningen en bedrijven.Voor devariant Pnis met name (landbouw)grond te
verwerven; het aantal teverwerven woningen en bedrijfspanden is naarverwachting nihil.
Bijvariant Pzisvoor het tracégedeelte nabij Dongen nodigom grond aante kopen; waarschijnlijk is ook de aankoop van enkele panden noodzakelijk.
Devarianten S I , S2 en Bz maken deaankoop van grond (zowel landbouwgrond als bos en
natuur) nodig; het verwerven van opstallen is naar verwachting nagenoeg niet aan de
orde.Voorvariant Bn is het noodzakelijk om nabij de brug,ter plaatse van de aante leggen rotonde, een aantal panden aan te kopen.Voor devarianten DOAen LOAis vanwege
het lange tracé de aankoop van relatief (ten opzichte van deanderevarianten) veel grond
nodig. Deels gaat het daarbij om gronden van de golfbaan. Dit kan relatief kostbaar zijn.
Voor de DOA-variant is het tevens nodig enkele panden aan te kopen,voor de LOA-variant
is dit waarschijnlijk nauwelijks aan de orde.
Tabel8.3
aspect

criterium

vastgoedkosten

opstallen
grond

8.4

Beoordelingvoordegeschattevastgoedkosten van devariantentenopzichtevan
hetgemiddelde.
nulParallelOmleidingalternatief
Richtlijnplus
alternatief;
alternatief
Pn
Pz
S2
Bn
Bz
DOA
LOA
SI
hoog laag midden
laag
laag hoog laag hoog
laag
laag
laag midden laag
laag
laag
laag hoog midden

Conclusiesten behoevevanfase2
Conclusies
Deverzamelde beoordelingen voor de effecten, probleemoplossend vermogen en kosteneffectiviteit -devergelijkingvan probleemoplossend vermogen met de kosten- leiden tot
conclusies voor het meenemen van alternatieven envarianten in detweede fasevan dit
MER
Alles overziende wordt variant Noord van het Parallelalternatief (Pn)gunstig beoordeeld.
Dezevariant koppelt een goede en -ook in vergelijking met devariant Pz- kosteneffectieve
verbeteringvan deverkeerssituatie aan relatief kleine effecten voor natuur, landschap en
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milieu.Belangrijkvoordeelvandezevariant isdatergeen'nee,tenzij'-afwegingnoodzakelijk is.
Devariant Noordvanhet Parallelalternatief heeft echteralsrelatief nadeel(tenopzichte
vanhetOmleidingsalternatief) datdeeffectenopdeleefbaarheid inDongen-vooral
geluid- nietveranderttenopzichtevandereferentiesituatie. Dezevariant biedt echterook
goede mogelijkheden omdooraanvullende maatregelen demilieubelastinginDongenwesttereduceren.
Alsindeonderlingevergelijkingaanditaspectveelbelangwordttoegekend komtéén
vandevariantenvan hetOmleidingalternatief alseenmogelijk gunstigeoplossingsrichtinginbeeld.Hetisdaaromzinvolomindetweedefasevandezem.e.r.ookéénvande
variantenvanhetOmleidingalternatief meetenemen.
Daarbijgaatdevoorkeur uitgaan naardeVariant BundelingZuid(Bz).Dezevariant isgoed
probleemoplossend entoekomstvast, heeft (invergelijkingmetdeanderevariantenvan
hetOmleidingalternatief) relatiefgunstigeeffecten opnatuurenmilieu.Variant Bzis
tevensverhoudingsgewijs (vandevariantenvanhetOmleidingsalternatief) gunstig
geprijsd.
DeDOA-variantvanhet Richtlijnenalternatief vraagtomeengrote ingreep innatuuren
landschap,heeftgeenpositieve effecten opdeleefbaarheid in Dongen,kenteentwijfelachtigprobleemoplossendvermogeneneengeringebenuttingvandenieuwe infrastructuur.Deafhankelijkheidvanhetrijk bij hetrealiserenvandenieuweaansluitingen maakt
hettijdigrealiserenvandezevarianttwijfelachtig.Daarnaast isonzeker ofhetdoorlopen
vande'nee,tenzij'-afweging uiteindelijk zalleidentot demogelijkheid omdezevariantte
realiseren.Doordewijzigingvandeverkeersstructuur neemt bijdezevariantdedrukop
deleefbaarheid inhetzuidelijk deelvanOosterhout (Burgemeester Materlaan)toe.
HoeweldeLOA-varianttenaanzienvandeprobleemoplossendheid endeeffectenopde
leefbaarheid in Dongengunstigerwordt beoordeelddandeDOA-variant,vergtookdeze
variant eengroteingreep innatuur enlandschap,enisdenoodzaakvooreen'nee, tenzij'afwegingaanwezig.Ookbijdezevariant isdebenuttingvandenieuwe infrastructuur
weinigintensief.
Erkandanookwordengeconcludeerd datdevariantenvanhet Richtlijnenalternatief, in
vergelijkingmetdeanderealternatieven,geenmeerwaarde hebben.Metnamebijde
DOA-variant gaat hetomeenniet kosteneffectieve enweinig probleemoplossende
variant. Erisdanookgeenaanleidingomdezevariant infase2verder inbeschouwingte
nemen.
Deresultatenvanhetonderzoek indeeerstefasevan hetMERlatenziendatook hetNulplus-alternatiefrelatiefgunstigwordt beoordeeld.Ditalternatief lostdeverkeersproblematiekgoedop,zonder nieuwedoorsnijdingen vanhetlandschap.HetNulplus-altematief
heeft nagenoeggeeneffect-invergelijkingmetdereferentiesituatie- opdeleefbaarheid
(geluid,lucht).De(aanleg)kosten vanhetNulplus-altematief zijnvergelijkbaar metde
kostenvanhetParallelalternatief; het Nulplus-altematief brengtwaarschijnlijk welextra
kosten metzichmeevanwegedebenodigdeaankoopvanenkelewoningen enbedrijfsgebouwen.
Geziendevraagstellinginderichtlijnen vanhetMER, degeringe milieueffecten envanwegedeaardenomvangvandeverkeersproblematiek ishetaantebevelenominde
tweedefasevanditMERookaandachttebestedenaanhetNulplus-alternatief.
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Keuzevanalternatievenvoor nadereuitwerkinginfase2
Geziendebovenstaandeconclusieskanfase2vanditMERzichderhalve richtenopde
volgendealternatieven/varianten:
Parallel-noord(Pn);
Nulplus;
Bundeling-zuid(Bz).
Voordedriealternatieven/varianten wordtten behoevevanfase2vandit MEReen
schetsontwerp gemaakt,waarbij rekeningwordtgehouden metdebestaande(woon-en
werk)functies endeinpassinginhetlandschap.Voor hetNulplus-altematiefisspecifiek
aandacht nodigvoordeafwegingtussenenerzijdsdecapaciteit (hetruimtebeslag)vande
kruispunten enanderzijds dewensomdeingreepzobeperkt mogelijktehouden.Bijde
uitwerkingvandevariantenwordtookgekekennaardebereikbaarheidvanhetgebied
(fietsroutes,langzaamverkeer,bestemmingsverkeer voordegebiedenaanweerszijden
vandebestaandeennieuweN629).
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Inleiding
1.1

MER Fasel
InMERFasel zijndeeffecten beschrevenvandevieralternatieven (achtvarianten)voor
deaanpakvandeproblematiekvandeN629tussen DongenenOosterhout.Opbasisvan
MERfase1zijndaaruitdriealternatieven geselecteerdwaarvandeontwerpenverderzijn
uitgewerkt.Intabel1.1zijnallealternatieven envariantenweergegeven dieinMERFase1
zijnonderzocht.Indetabelzijndealternatieven (envarianten)dieinMERFase2nader
zijnonderzocht gearceerdenomkaderd.
Tabel1.1

DeindeMERFase 1 onderzochtealternatievenenvarianten. Gearceerdzijn
aangegeven dedriealternatievendieinMERFase2zijnonderzocht.

Alternatief

Variant

0+

Nulplus-alternatief
Parallelalternatief
Omleidingalternatief

Richtlijnenalternatief

1.2

Code

Zuid
Noord
Stroomlijn 1
Stroomlijn2
BundelingNoord

Pn

BundelingZuid

Bz

DOA
LOA

MERFase2
HetNulplus-alternatief, Parallelalternatiefvariant NoordenhetOmleidingalternatief variantBundelingZuidzijn inMERFase2opeenaantalmilieuthema's naderonderzochtop
huneffecten.Ditisonderanderegebaseerdophetdetailniveauvaneffectbeschrijving in
MERFase1en/of deonderscheidendheidvandealternatieven.Ditgeldtonderandere
voor(onderdelenvan)dethema'sgeluid,lucht,natuur,landschapencultuurhistorie.Ook
isinMERFase2nader ingegaanopdeeffecten opbebouwing,landbouw enrecreatie.
Daarnaast iservoordedriealternatieven bij hetthemaverkeer envervoer hetcriterium
'toekomstvastheid'geïntroduceerd.
Voorsommigemilieuthema's ofaspectenisdebeschrijvingvandeeffecten inMERFase1
echtervoldoendegedetailleerd.Indatgevalisbijdebeschrijvingvandemilieueffecten in
MERFase2verwezennaarMERFase 1.
Intabel1.2 ishetbeoordelingskader vanMERFase2opgenomen.Hierin is,netalsin MER
Fase1,voorelkmilieuthema eenaantalaspectenencriteriaopgenomenwaaraandedrie
alternatieven zijn beoordeeldtenopzichtevandereferentiesituatie.Aspectenencriteria
dienieuwzijninfase2en/of criteriadieinmeerdetailzijn uitgewerkt,zijnomkaderden
gearceerdindetabelweergegeven.
Hetonderdeeltoekomstvastheid iswelalszodanigopgenomen inhet beoordelingskader
maarkenteeneigenwijzevanbeoordeling.Dezeisnietzoalsanderecriteria gebaseerd
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opeenvergelijkingmetdereferentiesituatie in2020,maaropeenvergelijkingvande
resultatenvaneenrobuustheidstoet (situatie 2020+) metdebeoordelingvan hetaspect
verkeersafwikkelingvoor2020.

Tabel 1.2
thema

Hetbeoordelingskadervan dedriealternatieveninMERFase2
aspect

criterium

Verkeersafwikkeling

Reistijd Steenstraat-A27
Reistijd Middellaan-A27
Onzekerheid inreistijden
KansopterugslagopA27
Beoordelingtoekomstvastheid
Duurzaamveilig
Afnameaantal conflictpunten
Oversteekbaarheid
Benutting infrastructuur
MogelijkhedenOV
OntsluitingOWNautoverkeer
OntsluitingOWNfietsverkeer
Verlieswoonfunctie
Verlies bedrijfsgebouwen
Verlies landbouwgrond
Bereikbaarheid percelen

o
01

>

E
01
i_
ai
ai

.*:
i_
ai
>

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid
Verkeersstructuur

Landbouw
Recreatie

Recreatieveroutes
Aantrekkelijkheid recreatie

Geluidbelasting

Geluidbelast oppervlak (>48dB(A)) inha
Aantalgeluidbelastewoningen (>53dB(A))
Aantal geluidgehinderden
Aantalgeluidgehinderden tijdens aanleg
Geluidbelastoppervlak in EHS(>48dB(A))inha
Trillingshinder

geluiden
trillingen

bebouwing,
landbouwen
recreatie

Bebouwing

externe
veiligheid
e.d.

luchtkwaliteit

Trillingen
Immissie
Emissie
Externeveiligheid
Kabelsenleidingen

landschap,
cultuurhistorieen
archeologie

Landschap

Cultuurhistorie

Archeologie
Soorten

3
3
4-«

Beschermdegebieden

ro
c

Ecologische relaties
Mitigerende maatregelen
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Visueellandschappelijke effecten
Aardkundigewaarden
Historische lijnen
Historischevlakken
Historischgroen
Waardevolleobjecten
Aantastingindicatievearcheologischewaarden
Verlies leefgebied beschermdeenrodelijst soorten
VerstoringleefgebiedbeschermdeenRodelijstsoorten
AantastingGroenblauwe mantel
Verlies EHSgebieden
VerstoringEHSgebieden
Barrièrewerking
Mogelijkhedenvoor mitigatievan effecten
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Bodemopbouw
Bodemkwaliteit
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Waterretentiegebieden

EffectbeschrijvingMERFase2
Demethodevaneffectbeschrijving inMERFase2wijkt nietafvandieinMERFase1. Door
eenprocesvanglobalebeoordelingzonderwegontwerp kunnendebeoordelingen in MER
Fase1somsafwijkenvandieinFase2.InFase2isbijdebeoordelinggebruiktgemaakt
vaneengedetailleerder wegontwerp enisopsommigepunteninmeerdetailnaarde
effectenwordengekeken.
Perparagraafiséénofeencombinatievan(milieu)thema'sbehandeld.Perthemaishet
wettelijk kaderenhetbeleid,hetbeoordelingskader endaarnademilieueffecten pervarianttenopzichtevandereferentiesituatie 2020beschreven.Alslaatsteiseenbeoordeling
gemaaktvandegevolgenvanderealisatievanontwikkelingen inhetkadervanhetstructuurplan Oosterhout-Oost opdebeschreveneffecten.Waarmogelijkwordtverwezennaar
MERFasel.
InMERFase2zijnvooronderanderedethema'sluchtkwaliteit engeluiddeeffecten
kwantitatiefonderzocht.Omeengoedevergelijkingmogelijktemakenzijndekwantitatievescoresomgezetnaardekwalitatieveschaal.
Deoverigeeffectenzijndoormiddelvaneenonderbouwde kwalitatieve beschrijvingin
kaartgebracht.Bijonzekerheidoverdeteverwachten effecten isgebruikgemaaktvan
eeninschattingvandeeffectenaandehandvaneenzogenaamd'worstcasescenario'. De
kwalitatieve methodevergelijkt hetalternatief metdereferentiesituatie 2020.De referentiesituatie isdehuidigesituatieplusallevastgestelde autonomeontwikkelingen in2020.
Debeoordelingvindt plaatsopeen7-deligeschaal(+++,++,+,0,-,--,---)daarbij isdereferentiesituatie neutraal(=0).
Eenneutralescorevandereferentiesituatie betekendnietdatergeensprakeisvaneen
probleem.Doordereferentiesituatie neutraaltestellenwordteengoedeenduidelijke
effectbeoordelingvandealternatieven (tenopzichtedereferentiesituatie 2020) mogelijk
gemaakt.
Tabel 1.3

Toelichting beoordelingkwalitatievethema'speralternatief
Score

+++
++
+
0
-...
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Beschrijving(tenopzichtevan de
referentiesituatie)
zeerpositief
positief
licht positief
neutraal
licht negatief
negatief
zeernegatief
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Alternatieven
2.1

Ontwikkelingalternatieven naMERFase1
InMERFase1zijndealternatieven envarianten beschrevenopeendetailniveau datpast
bijdeselectiefase:globale liggingenhetruimtebeslagwarenbekend.Ditwasvoldoende
vooreeneffectbeschrijvingophoofdlijnen eneeneersteselectievanalternatieven.
NaMERFase1zijndedriegeselecteerdealternatieven naderuitgewerkt invoorlopige
ontwerpen.Hierbijzijndekruispunten enaansluitingenin detailuitgewerkt enishetprofielvandewegbepaald.Verderisrekeninggehouden metdebereikbaarheidvoorlandbouwverkeerviaparallelwegen endefietsroutes inhetplangebied.Tenopzichtevan MER
Fase1isdebereikbaarheidvanbestemmingeninhetstudiegebeid,door middelvan
parallelwegen enfietspaden,inhetontwerp nader uitgewerkt.
Inhetbijlagenrapport zijndeontwerpen enprincipedwarsprofielenvandedrie
alternatieven opgenomen.Indeonderstaande paragraafzijndeontwerpen perwegvak
beschreven.
AansluitingA27
Uitderesultatenvandedynamische modelleringinFase1blijkt datdeaansluitingvande
N629opdeA27in2020onvoldoendecapaciteit heeft.Opbasisvaneen kruispuntanalyse
iseenaantalmaatregelenvoorgestelddiedecapaciteitvandeaansluitingverhogen. De
onderstaand beschrevenmaatregelen geldenvoorallealternatieven.Realisatievan de
maatregelenzalinoverlegmetRijkswaterstaat plaats moetenvinden.
Westelijkeaansluiting
Metdehuidigevormgevingzalhetkruispunt in2020indeochtendspitsoverbelastzijnen
indeavondspitsvolbelast.Omdeteverwachtenafwikkelingsproblemen tevoorkomenis
hetnoodzakelijk decapaciteitvandelinksaffervanafdeafritvandeA27richtingOosterhouttevergrotenvanéénnaartweerijstroken.Hierbijmoetenookopeengedeeltevan de
Bovenstewegtwee(aßrijstrokengerealiseerdworden.Ditpastbinnen hetbestaandewegprofiel.Figuur2.1geeftdevoorgestelde maatregelenweer.

Figuur2.1
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DevoorgesteldeaanpassingenaanwestelijkeaansluitingvandeA27opdeN629
(Bovensteweg).
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Oostelijkeaansluiting
DeoostelijkeaansluitingvandeA27opdeN629isalleenindeavondspits eenprobleem.
Omdeverkeersafwikkeling teverbeterenzalopdenoordtakvanhetkruispunt een(extra)
aparterechtsafstrook naardetoeritvandeA27gerealiseerdworden.Erblijven dantwee
exclusieve rechtdoorstroken over.Deruimtedievoordezeaanpassingnodigiszalgedeeltelijkvandehuidigecarpoolplaatskomen.
Verderzaleentweedelinksafstrook opdezuidtak richtingdetoeritvandeA27gerealiseerdworden.Hierbij moetheteerstedeelvandetoeritvaneentweederijstrook worden
voorzien.Figuur 2.2geeft devoorgestelde maatregelenweer.

Figuur2.2

2.2

DevoorgesteldeaanpassingenaanoostelijkeaansluitingvandeA27opdeN629
(Bovensteweg).

Nulplus-alternatief
HetNulplus-alternatief heefttot doeldeverkeerproblematiekvandeN629opte lossen
waarbijalsuitgangspunt isgehanteerd datmilieugevolgen zoveelmogelijk moetenwordenvoorkomen danweigemitigeerd.Ditalternatief isdanookgerichtophetoplossenvan
deknelpunten enhetrealiserenvaneenduurzameverbindingwaarbijzoveelmogelijkgebruik isgemaaktvandebestaande Heistraat.Hetontwerpvolgtzoveelmogelijk dewegas
vandehuidige N629.Verderdienen deN629endeWesterlaantevoldoen aandecriteria
vanhetconcept DuurzaamVeiligenmoetzoveelmogelijk debestaande bebouwing
wordenontzien.
Ophet nieuwetracégeldttotdekruisingMiddellaan-Westerlaan een maximumsnelheid
van80km/u.OpdeWesterlaanzalmaximaal 50km/u mogenwordengereden.

2.2.1

Beschrijvingtracéontwerp
Inhetonderstaande iseengedetailleerde beschrijvinggegevenvanhetontwerpvanhet
Nulplus-alternatief. Debeschrevenwegvakken zijngenummerd.Denummeringkomt
overeen metdeverdelingennummeringvandewegvakken opdeoverzichtkaart welkeis
ingevoegd nadebeschrijving.
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1.AansluitingA27tot Provincialeweg
Ditgedeeltevanhettracévolgt debestaande Ekelstraat. Dewegzalbestaanuit2x2 rijstroken meteenmiddenbermvan3meterenaandeoostzijdevandewegeenparallelvoorzieningvoorfiets-enlandbouwverkeer dieaansluit opdereedsbestaandevoorzieningterhoogtevandeaansluitingopdeA27.Landbouwverkeerzalgeengebruikmogen
makenvan hetviaductoverdeA27.Indebijlageishetprincipedwarsprofielvan dit
wegvakweergegeven (Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel1).
2.KruisingProvincialeweg-Ekelstraat
Bijderealisatievandeontwikkelingen inhetkadervanhetStructuurplan OosterhoutOostzaldezekruisingeengedeeltevanhetverkeer moetenafwikkelen.Inhetontwerpis
dezekruisingopgenomen meteenverkeersregelinstallatie (VRI).Hetfietsverkeer kruist
hiergelijkvloers derijbaanvandeEkelstraat.
3.Provincialewegtot Hoogstraat
Ditgedeeltevanhettracévormt eenknelpunttenaanzienvandebebouwinginrelatietot
dedimensioneringvandenieuwewegmet2x1rijstroken (zondermiddenberm) enaan
beidekanteneenparallelvoorziening(Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel2). Een
aantalbedrijfsgebouwen enwoningenzalmoetenwordengeamoveerdbijaanleg.
4.Kruising Hoogstraat-Heistraat
DeHoogstraat kruist bijdezekruisingongelijkvloers deHeistraat,erisgeendirecte
uitwisselingvandeHoogstraat metdeHeistraat mogelijk.DetunnelonderdeHeistraatis
gedimensioneerd opfietsverkeer.OverigverkeertussenOosterhoutenOosteindmoetde
routeviadeBovenstewegvolgen.
5.Hoogstraat-AansluitingOosterhout-Oost
Opditwegvakontstaateenaantalknelpuntenvanhetnieuwetracémetbestaandebebouwing.Dedimensioneringvandewegis2x1rijstroken metaanbeidezijdeneenparallelvoorziening(Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel2).Eenaantalbedrijfsgebouwen en
woningenzalmoetenwordengeamoveerdbijaanleg.
6.Aansluiting Oosterhout-Oost
Deontwikkelingen inhetkadervanOosterhout-Oost endeuitbreidingvan bedrijventerrein EverdenbergzullenopdeN629wordenaangesloten doormiddelvaneendubbelstrooks rotondemetuitwisselingsmogelijkhedenvoordeparallelvoorzieningen.Doorhet
ruimtebeslagvanderotondezaleenwoonhuisgeamoveerdmoetenworden.Fietsverkeer
kruistgelijkvloers denieuweweg.
7.AansluitingOosterhout-Oost -Heikantsestraat
Dedimensioneringvandewegishier2x1rijstroken metaanbeidezijdeneenparallelvoorziening(Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel 2).Eenaantalwoonhuizenzalmoeten
wordengeamoveerdbijaanleg.
8.Kruising Heikantsestraat-Heistraat
DeHeikantsestraat sluitopbeidekantendeparallelvoorzieningvandenieuweN629aan.
Uitwisselingkannietplaatsvinden metdehoofdrijbaan.Defietsverbindingisgerealiseerd
dooraanlegvaneenfietstunnelonderdeHeistraat.
9. Heikantsestraat-Groenstraat
Ditwegvak heeft 2x1rijstroken metaanbeidezijden een parallelvoorziening
(Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel2).
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10.KruisingGroenstraat-Heistraat
DeGroenstraat sluitaanbeidekantenaanopdeparallelvoorzieningvandenieuweN629.
Uitwisselingkanniet plaatsvinden metdehoofdrijbaan.Defietsverbindingisgerealiseerd
dooraanlegvaneenfietstunnelonderdeHeistraat.Alsgevolgvandevormgevingvan het
kruispuntzaleenwoonhuis moetenwordengeamoveerdbijaanleg.
11. Groenstraat- Middellaan (Heistraat)
Ditwegvak heeft 2x1rijstroken metaanbeidezijdeneen parallelvoorziening
(Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel2).
12.KruisingMiddellaan-Westerlaan
DeN629sluitaanopdereedsaangelegdeturborotonde bij Dongen.Deaan de
noordelijke kantvandenieuweweggelegenparallelvoorzieninglooptoverhetterreinvan
devolkstuinen ensluit aanopdeWesterlaantennoordenvanderotonde.Dezuidelijk
gelegen parallelvoorzieningloopt parallelaandeWesterlaan richtinghetzuiden,kruist
hetWilhelminakanaaloverdebestaandebrugensluit aanopnieuwerotondebijde
Steenstraat. Fietsverkeer kruistgelijkvloers derotondeMiddellaan-Westerlaan.
13.Middellaan -Steenstraat(Westerlaan/Duiventorenbaan)
VandekruisingSteenstraat-Duiventorenbaan totdekruisingMiddellaan-Westerlaanis
aandewestelijkezijdevandeWesterlaan eenparallelwegvoorzien (Bijlagenrapport,
Principedwarsprofiel 5en6).Opdebrugisvoldoende ruimte indehuidigesituatiemaar
huidigewegindelingwordt omgedraaid.Indenieuwesituatie komt bijditwegvakde
hoofdrijbaan aandeoostelijke kantte liggenendeparallelwegwestelijk. Degeluidswal
langsdeWesterlaanwordtinoostelijke richtingverplaatst.Tennoordenvanhetkanaal
wordt eenverbindingvoorfietsverkeer gerealiseerdwelkeaftaktvandeparallelwegen
aankoppelt opdeDoelstraat.OostelijkvandeWesterlaan iseenfietspadvoorzienvanaf
hetkanaaltot dekruisingMiddellaan/Westerlaan. Deparallelwegisaangesloten opde
DoelstraatenOudeDongenseBaan.DebusopritteropdeWesterlaanter hoogtevan de
Rijnstraat komttevervallen evenalsdeoversteekplaatster hoogtevandeDoelstraat.
13.BrugWilhelminakanaal
Dewegindelingtenopzichtevandehuidigesituatiewordtomgedraaid.Deparallelweg
komt nuwestelijk teliggenenhoofdrijbaan oostelijk (Bijlagenrapport, Principe
dwarsprofiel6).
14. Kruising Steenstraat-Duiventorenbaan
Dehuidige kruisingwordtomgevormdin eenmeerstrooksrotonde.Dewestelijke
aftakkingvanderotondesluitaanopdeparallelverbindingwestelijk gelegenlangsde
Westerlaan.Defietsverbindingkruistgelijkvloers derotonde.

2.2.2

Openbaarvervoer
Inditalternatief ishet uitgangspunt genomendatdehuidigebusverbindingvan de
RijnstraatmetdeWesterlaan komttevervallen.TevenszaldeHoogstraat nietmeer
gebruikt kunnenwordenalsbusrouteomdatdezenietmeeraansluit opdeHeistraat. Dit
zalleidentot eenandererouteringvandebussen.Daarnaastzullen busstops mogelijk
vanplaatsveranderen,komentevervallenofnieuwwordentoegevoegd.Eenmogelijkheid
vooreennieuwebusroutezouviadeBovenstewegenEkelstraat zijn. Degemeente
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Oosterhout,gemeenteDongenendeprovincie Noord-Brabantzullen hierover inoverleg
treden.

2.2.3

Fiets-enlandbouwverkeer
Fietsersenlandbouwverkeer kunnenindenieuwesituatiegebruik makenvandeparallelvoorzieningen.Fietsverkeer kanopverschillende plaatsen(Heikantsestraat, Groenstraat,
Hoogstraat,brugWilhelminakanaal,Steenstraat) deN629veilig(ongelijkvloers) kruisen.
LangsdeoostelijkezijdevanWesterlaan iseenfietspadvoorziendataansluitopde
rotonde bijdeMiddellaan (noordelijk) enopdeKanaaldijk Noord(zuidelijk).Tevensisin
hetontwerpeenfietsverbindingopgenomen,vandeparallelweglangsdeWesterlaanop
hettaludvandebrugtotaandeDoelstraat.
Hetlandbouwverkeerkanhetnieuwetracékruisen bijdekruisingProvincialeweg-Ekelstraat enMiddellaan-Westerlaan. Landbouwverkeer dat hetkanaalmoetkruisenzal
gebruik moeten makenvandeparallelvoorzieningaandewestelijkezijdevande
Westerlaan.TerhoogtevandenieuwerotondeopdeN629kanhetlandbouwverkeer inde
noordelijke richtingontsluiten.Landbouwverkeer maggeengebruik makenvande
Bovensteweg,ter plaatseisgeenparallelwegvoorzien.Landbouwverkeer metde
bestemmingBovenstewegzalviaOosteindderouteHeistraat-Hoogstraat-Abdisvan
Thomstraat-Pasteurlaan-Bovenstewegmoetenvolgen.

2.2.4

Ontsluitingvan voorzieningen
Hetverkeervanennaardebegraafplaats enhettuincentrumwordtafgewikkeldviade
parallelvoorziening. Devoorzieningen inHetBlik enomgevingzijnbereikbaarviade
Doelstraat(aangeslotenopdeparallelvoorzieningvandeWesterlaan)endenieuwe
aansluitingvanOosterhout-Oost.VoordeontsluitingvandeomgevingvanHetBlik(het
gebiedtussenhetWilhelminakanaal,deWesterlaan endebestaande Heistraat)worden
voorzieningen getroffen tervervangingvandevervallen bestaandeontsluitingsmogelijkheden.DerechtstreekseontsluitingvanditgebiedvanafdeWesterlaan komttevervallen,evenalsdekruising(Groenstraat/Heistraat) bijdebegraafplaats.Deontsluiting
vanditgebiedismogelijkviadenieuwerotondetenbehoevevandeaansluitingOosterhout-Oost.Daarnaastwordt hetgebiedontslotenviadeparallelverbindinglangsde
Westerlaan richtingderotondebijdeSteenstraat.Tevensblijft mogelijk hetgebiedte
bereikenoverdeRijensestraatweglangshetkanaal,onderdebrug.
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AlternatiefParallelNoord(Pn)
Hetalternatief Pn gaatuitvaneengrotendeels nieuwtracédatin hoofdzaak parallelloopt
aandehuidigeN629.
OphetnieuwetracégeldttotdekruisingMiddellaan-Westerlaan een maximumsnelheid
van80 km/u.OpdeWesterlaanzalmaximaal 50km/u mogenwordengereden.

2.3.1

Beschrijving tracéontwerp
Inhetonderstaande iseengedetailleerde beschrijvinggegevenvanhetontwerpvanhet
alternatief ParallelNoord.Debeschrevenwegvakkenzijngenummerd.Denummering
komtovereen metdeverdelingennummeringvandewegvakkenopdeoverzichtkaart
welkeisingevoegdnadebeschrijving.
1.AansluitingA27tot Provincialeweg
Ditgedeeltevanhettracévolgt dewegasvandebestaande Ekelstraat.Dewegzal
bestaan uit 2x2rijstroken meteenmiddenbermvan3meter.Aandeoostzijdevandeweg
iseenparallelvoorzieningvoorfiets-enlandbouwverkeer voorziendieaansluitopde
reedsbestaandevoorzieningter hoogtevandeaansluitingopdeA27. Landbouwverkeer
zalgeengebruik mogenmakenvanhetviaductoverdeA27.Indebijlage ishet principe
dwarsprofielvanditwegvakweergegeven (Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel1).
2.Kruising Provincialeweg-Ekelstraat
Bijderealisatievandeontwikkelingen inhetkadervanhetStructuurplan OosterhoutOostzaldezekruisingeengedeeltevanhetverkeer moetenafwikkelen.Inhetontwerpis
dezekruisingopgenomen meteenverkeersregelinstallatie (VRI)metvolledige uitwisselingsmogelijkheden.Hetfietsverkeer kruist hiergelijkvloers derijbaanvandeEkelstraat.
3.Provincialewegtot Hoogstraat (Nieuwtracé/Heistraat)
NadekruisingProvincialeweg-Ekelstraat wordt bij hetAlternatief Pnafgewekenvande
bestaandewegas.Hetnieuwetracébestaat uit 2x1rijstroken meteenbrede middenberm
(10meter)enzijbermen (Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel3a)enloopt naarde
Hoogstraat.Eenbedrijfsgebouw (kas)zalbijdeaanlegvanhettracémoetenworden
geamoveerd.Fietspadenenparallelvoorzieningen makengeendeeluitvanhetnieuwe
tracé.Landbouwenfietsverkeer kunnenviadebestaande Heistraatwordenafgewikkeld.
4.KruisingHoogstraat-Nieuw tracé
Hetnieuwetracékruist deHoogstraatongelijkvloers door middelvaneenviaductoverde
Hoogstraat.
5.Hoogstraat-AansluitingOosterhout-Oost (Nieuwtracé)
Ditnieuwewegvakloopt parallelaanenopenigeafstandvandehuidige Heistraat.De
wegbestaat uit2x1rijstroken meteenbredemiddenberm enzijbermenzonderfietspadenen/of parallelvoorzieningen (Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel3a).Fietsersen
landbouwverkeer wordenafgewikkeldviadebestaande Heistraat.
6.Aansluiting Oosterhout-Oost
Deontwikkelingen inhetkadervanOosterhout-Oost endeuitbreidingvanbedrijventerrein Everdenbergzullenophetnieuwetracéwordenaangeslotenviaeenmeerstrooks
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rotonde.Tevensisderotondeaangesloten opdebestaande Heistraat. Fietsverkeer kruist
hetnieuwetracéongelijkvloers oostelijkvanderotonde.Landbouwverkeer maggebruik
makenvanderotondeomdeomgevingvanHetBliktekunnenbereiken.
7. en8.AansluitingOosterhout-Oost -Heikantsestraat
Hetnieuwetracékruist halverwegedeHeikantsestraat. Deparallelvoorziening zuidelijk
gelegenvandenieuwewegsluit aanopde Heikantsestraat.
9. Heikantsestraat-Groenstraat
NadekruisingvandeHeiskantsestraat buigt hettracélichtafnaarhetnoordenomvervolgensterhoogtevandeGroenstraatopdebestaande Heistraataantesluiten.Het
nieuwewegvakheeft 2x1rijstroken metmiddenberm enzijbermen.Daarnaast bevindt
zichaandezuidkantvandenieuwewegeenparallelweg(Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel3).
10.KruisingGroenstraat-Heistraat
Opdekruisingvindtgeenuitwisselingplaatsopdenieuwewegmetverkeer afkomstig
vandeGroenstraat. DenoordelijketakvandeGroenstraat isaangeslotenopeenparallelvoorzieningdieaantaktopdebestaande Heistraat. DezuidelijketakvandeGroenstraat looptdood.Defietsverbindingisgerealiseerddooraanlegvaneenfietstunnel
onder deHeistraat.Tweeobjectenvormeneenknelpunt alsgevolgvandevormgevingvan
het kruispunt endeaansluitendetracés.
11. Groenstraat-Middellaan (Heistraat)
Ditwegvak heeft 2x1rijstroken metaandenoordzijdeeenfietspad enaandezuidzijde
eenparallelvoorziening(Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel4).
12.KruisingMiddellaan-Westerlaan
DeN629sluitaanopdeturborotonde bij Dongen.Deaandenoordelijke kantvande
nieuweweggelegen parallelvoorzieninglooptoverhetterreinvandevolkstuinen ensluit
aanopdeWesterlaantennoordenvanderotonde.Dezuidelijk gelegen
parallelvoorziening looptgedeeltelijk parallelaandeWesterlaan richtinghetzuiden,
kruist hetWilhelminakanaaloverdebestaandebrugensluit aanopnieuwerotondebijde
Steenstraat. Fietsverkeer kruist gelijkvloers derotonde Middellaan-Westerlaan.
13.Middellaan -Steenstraat(Westerlaan/Duiventorenbaan)
VandekruisingSteenstraat-Duiventorenbaan totdekruisingMiddellaan-Westerlaan is
aandewestelijkezijdevandeWesterlaan eenparallelwegvoorzien (Bijlagenrapport,
Principedwarsprofiel 5en6).Opdebrugisvoldoende ruimte indehuidigesituatiemaar
huidigewegindelingwordtomgedraaid.Indenieuwesituatie komt bijditwegvakde
hoofdrijbaan aandeoostelijke kantte liggenendeparallelwegwestelijk. Hetgeluidsscherm langsdeWesterlaanwordt inoostelijke richtingverplaatst.Tennoordenvanhet
kanaalwordteenverbindingvoorfietsverkeer gerealiseerdwelkeaftaktvande
parallelwegenaankoppelt opdeDoelstraat.OostelijkvandeWesterlaan iseenfietspad
voorzienvanafhetkanaaltot dekruisingMiddellaan/Westerlaan.Deparallelwegis
aangesloten opdeDoelstraat enOudeDongenseBaan.DebusopritteropdeWesterlaan
ter hoogtevandeRijnstraatkomttevervallen evenalsdeoversteekplaatster hoogtevan
deDoelstraat.
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13.BrugWilhelminakanaal
Dewegindelingtenopzichtevandehuidigesituatiewordtomgedraaid.Deparallelweg
komt nuwestelijkteliggenenhoofdrijbaan oostelijk (Bijlagenrapport, Principe
dwarsprofiel6).
14.KruisingSteenstraat-Duiventorenbaan
Dehuidige kruisingwordtomgevormd ineenmeerstrooksrotonde.Dewestelijke
aftakkingvanderotondesluitaanopdeparallelverbindingwestelijkgelegenlangsde
Westerlaan.Fietsverbindingen kruisengelijkvloers deaftakkingenvanderotonde.

2.3.2

Openbaarvervoer
Inditalternatief ishet uitgangspunt genomendatdehuidige busverbindingvande
Rijnstraat metdeWesterlaan komttevervallen.Daarnaast restdevraagofdeHoogstraat
noggebruiktzalkunnenwordenalsbusrouteomdatdezenietdirect aansluit opde
nieuweverbindingmaaropdebestaande Heistraat. De aanlegvandezevariantkan
leidentot eenandererouteringvandebussen(bijvoorbeeldviadeBovensteweg).
Daarnaast kunnen busstops mogelijkvanplaatsveranderen,komentevervallenofnieuw
wordentoegevoegd.DegemeenteOosterhout,gemeenteDongenendeprovincieNoordBrabantzullen hierover inoverlegtreden.

2.3.3

Fiets-enlandbouwverkeer
Fietsersenlandbouwverkeer kunnenvoor hetgedeeltedathettracéoverdebestaande
Ekelstraat/Heistraat gaatgebruik makenvandeparallelvoorzieningen.Voor hetgedeelte
vanhettracédat parallellooptaandeouderoutewordt deHeistraatalsparallelvoorzieninggebruikt. Fietsverkeer kanopverschillende plaatsen (Provincialeweg,Hoogstraat,
Nieuweaansluiting0-0,Groenstraat,Middellaan,BrugWilhelminakanaal) deN629veilig
ongelijkvloers ofdoor middelvaneenVRIkruisen.Langsdeoostelijke zijdevan
Westerlaan iseenfietspadvoorzienwelkeaansluitopderotonde bijdeMiddeltaan
(noordelijk) enopdeKanaaldijk Noord(zuidelijk).Tevensiseenfietsverbinding
gerealiseerdvandeparallelweglangsdeWesterlaan ophettaludvandebrugwelke
aansluit opdeDoelstraat.
Hetlandbouwverkeer kanhetnieuwetracékruisen bijdekruisingProvincialeweg-EkelstraatenMiddellaan-Westerlaan.Landbouwverkeer dathetkanaalkruist rijdt opeen
nieuwterealiseren parallelvoorzieningoverdebrugaanwestelijkezijdelangsde
Westerlaan.
Landbouwverkeer maggeengebruik makenvandeBovensteweg,ter plaatseisgeen
parallelwegvoorzien.Landbouwverkeer metdebestemmingBovenstewegzalvia
OosteindderouteHeistraat-Hoogstraat-AbdisvanThomstraat-PasteurlaanBovenstewegmoetenvolgen.
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Ontsluitingvan voorzieningen
Hetverkeervanennaarhettuincentrum wordtafgewikkeldviaoude Heistraat dievanaf
denieuwerotondeten behoevevanOosterhout-Oost bereikbaaris.
Derechtstreekse ontsluitingvanhet BlikvanafdeWesterlaan komttevervallen,evenals
dekruising(Groenstraat/Heistraat) bijdebegraafplaats. Derond HetBlikgelegen
voorzieningen (onderanderedebegraafplaats endetennishal) zijn bereikbaarviade
nieuwerotondetenbehoevevanOosterhout-Oost enonder debrugbij hetkanaal.
Deparallelstructuur inhetgebiedlooptwestelijk langsdeWesterlaan enzuidelijk langs
deHeistraat,takt aanopdeSteenstraat, Doelstraat,OudeDongenseBaan,Groenstraat
enuiteindelijk Heikantsestraat.
Hetgebiedblijft vanuit Dongentevensbereikbaar overdeweglangs hetkanaal,onderde
brug.
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Omleidingalternatief BundelingZuid (Bz)
Hetalternatief BundelingZuidgaatuitvaneengrotendeels nieuwtracédatalsdoelheeft
deWesterlaanteontlasten.Hiertoewordt hettracéter hoogtevanhet aansluitingspunt
vanOosterhout-Oost gesplitst eneennoordelijke enzuidelijketak.
Ophetnieuwetracégeldtopdenoordelijketaktot dekruising Middellaan-Westerlaan
eenmaximumsnelheidvan80km/u.Opdezuidelijketak,tot deSteenstraat,geldteveneenseenmaximumsnelheidvan80km/u.

2.4.1

Beschrijving tracéontwerp
Inhetonderstaande iseengedetailleerde beschrijvinggegevenvanhetontwerpvanhet
Omleidingalternatief BundelingZuid.Debeschrevenwegvakkenzijngenummerd. De
nummeringkomtovereenmetdeverdelingennummeringvandewegvakken opde
overzichtkaartwelkeisingevoegdnadebeschrijving.
1.AansluitingA27tot Provincialeweg
Ditgedeeltevanhettracévolgt dewegasvandebestaande Ekelstraat. Dewegzal
bestaan uit2x2rijstroken meteenmiddenbermvan3meter.Aandeoostzijdevandeweg
iseenparallelvoorzieningvoorfiets-enlandbouwverkeer voorzien,dieaansluitopde
reedsbestaandevoorzieningter hoogtevandeaansluitingopdeA27. Landbouwverkeer
zalgeengebruik mogenmakenvanhetviaduct overdeA27. Indebijlage ishetprincipe
dwarsprofielvanditwegvakweergegeven(Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel1).
2.KruisingProvincialeweg-Ekelstraat
Bijderealisatievandeontwikkelingen inhetkadervanhetStructuurplan OosterhoutOostzaldezekruisingeengedeeltevanhetverkeer moetenafwikkelen.Inhetontwerpis
dezekruisingopgenomen meteenverkeersregelinstallatie (VRI)metvolledige uitwisselingsmogelijkheden.Hetfietsverkeer kruist hiergelijkvloers derijbaanvandeEkelstraat.
3.Provincialewegtot Hoogstraat (Nieuwtracé/Heistraat)
NadekruisingProvincialeweg-Ekelstraat wordt,netalsbijhetalternatief ParallelNoord,
afgewekenvandebestaandewegas.Hetnieuwetracébestaat uit2x1rijstroken meteen
bredemiddenberm (10meter)enzijbermen (Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel3a)en
loopt meteenrechtelijn richtingdeHoogstraat.Bijaanlegvandewegzaleenbedrijfsgebouwgeamoveerdmoetenworden.Fietspadenenparallelvoorzieningen makengeen
deeluitvanhetnieuwetracé.Landbouwenfietsverkeer kunnenviadebestaandeHeistraatwordenafgewikkeld.
4. KruisingHoogstraat-Nieuw tracé
HetnieuwetracékruistdeHoogstraatongelijkvloers door middelvaneenviaductoverde
Hoogstraat.
5.Hoogstraat-AansluitingOosterhout-Oost (Nieuwtracé)
Ditnieuwewegvakloopt parallelaanenopenigeafstandvandehuidige Heistraat.De
wegbestaat uit 2x1rijstroken meteenbredemiddenberm enzijbermenzonderfietspadenen/of parallelvoorzieningen (Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel3a).Fietsers,
enlandbouwverkeerwordenafgewikkeldviadebestaande Heistraat.
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6.AansluitingOosterhout-Oost
Deontwikkelingen inhetkadervanOosterhout-Oost ende uitbreidingvan bedrijventerrein Everdenbergzullenophetnieuwetracéwordenaangesloten middelseendubbelstrooks rotondemetvijftakken.Derotondeviadeoostelijketakaangesloten opde
bestaande Heistraatvoor hetdoorgaandeverkeer richtingDongen.Dezuidelijketakis
bestemdvoor hetdoorgaandeverkeer inderichtingvanTilburg.Eennoordelijketak is
voorzienvoorverkeerdatdeoude Heistraat enhettuincentrumwilbereiken.
Landbouwverkeer maaktgebruikvanderotondeomzohetgebiedtussendenieuweweg
enhetkanaaltekunnen bereiken.Fietsverkeer kruist het nieuwetracéter plaatsevande
rotondeongelijkvloers ensluit aanopdenoordelijketakvanderotondedie ontsluit
richtingdeHeistraatter hoogtevandekruisingmetdeHeikantsestraat. Eenwoonhuisen
bedrijfsgebouw moetenmogelijkwordengeamoveerdbijaanlegvandezeaansluiting.
7.AansluitingOosterhout-Oost -Heikantsestraat (Nieuwtracé,oostelijke tak)
DeHeikantsestraatwordt doordeoostelijketak gesnedenterhoogtevankruisingmetde
Heistraat.TerhoogtevandeOudeDongenseBaanwordteenfietstunnelaangelegdonder
het nieuwetracé(zuidelijketak)welkeaansluit opdeOudeDongenseBaanwestelijkvan
het nieuwetracé.
8.Kruising Heikantsestraat
ZiebeschrijvingaansluitingOosterhout-Oost (6).
9. Heikantsestraat-Groenstraat
NadekruisingvandeHeiskantsestraat loopt hettracéineenrechtelijn dooromvervolgenster hoogtevandeGroenstraat opdebestaande Heistraat aantesluiten.Hetnieuwe
wegvak heeft 2x1rijstroken metmiddenbermvan 5meterenzijbermen (Bijlagenrapport,
Principedwarsprofiel7).Bijditwegvakzijngeenparallelwegen offietspadenvoorzien,
fietsersenlandbouwvoertuigen wordenviadebestaande Heistraatafgewikkeld.
10.Kruising Groenstraat-Heistraat
Opdekruisingvindtgeenuitwisselingplaatsopdenieuwewegmetverkeer afkomstig
vandeGroenstraat. DenoordelijketakvandeGroenstraat isaangeslotenopeenparallelvoorzieningdieaantakt opdebestaande Heistraat.Opdezeparallelwegwordt ookhet
tuincentrum ontsloten.DezuidelijketakvandeGroenstraat istevensaangeslotenopeen
parallelvoorziening.Defietsverbinding isgerealiseerddooraanlegvaneenfietstunnel
onderdeHeistraat.Eénwoonhuisvormt eenknelpunt alsgevolgvandevormgevingvan
hetkruispunt enzalmoetenwordengeamoveerd.
11. Groenstraat-Middellaan (Heistraat)
Ditwegvak heeft 2x1rijstroken metaandenoordzijdefietsvoorziening (Bijlagenrapport,
Principedwarsprofiel8).Demiddenbermtussen derijstrokenvandehoofdrijbaan is bij
ditwegvakeveneens 5meterbreed.
12. Kruising Middellaan-Westerlaan
DeN629sluitaanopdeturborotonde bijDongen.Deaandenoordelijke kantvande
nieuweweggelegenfietsvoorzieninglooptoverhetterreinvandevolkstuinen ensluitaan
opdeWesterlaantennoordenvandekruising.Hetfietsverkeer kruistderotonde
gelijkvloers.
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13.Middellaan-Steenstraat(Westerlaan/Duiventorenbaan)
DedirecteaansluitingvandeOudeDongensebaanopdeWesterlaan komttevervallen. De
OudeDongensebaanwordtverbonden metdeDoelstraatwelkeweldirect opdeWesterlaanaantakt.Landbouwverkeer kangebruik makenvandeWesterlaan.
13.Huidige brugWilhelminakanaal
Geenaanpassingen.
14.KruisingNieuwtracé-Steenstraat
Hetnieuwetracésluitviaeendubbelstrooks rotondeaanopdeSteenstraat. Fietsverbindingen kruisen hiergelijkvloers.
15.AansluitingOosterhout-Oost -Nieuwebrug(Nieuwtracé,zuidelijketak)
Dezuidelijketakvanhetnieuwetracékruist deHeikantsestraat enlooptvervolgensparallelaandeBredeHeistraatenrichtinghetkanaal.Denieuwewegheeft 2x1rijstroken met
eenbredemiddenberm.Tenbehoevevandekruisingvanhetkanaallopenderijstroken
steedsdichter naarelkaartoe.AandeoostzijdevanhetwegvakbevindtzicheenparallelvoorzieningdiedeHeikantsestraatverbindt metdeweglangs hetkanaal(Wilhelminakanaal-noord).Dezewegblijft behouden bijaanlegvandenieuwebrug.Westelijkvanhet
tracéverbindt eenparallelwegdeBredeHeistraat metdeHeikantsestraat.
16.Nieuwebrug-Steenstraat
Nadekruisingvanhetkanaalviadenieuwebrugbuigthettracéinoostelijke richtingaf
omvervolgens parallelaandeKanaaldijknoorddeaansluitingmetdeSteenstraatte
realiseren.Hetruimtebeslagvandewegisopditwegvakzobeperkt mogelijkgehouden,
2x1rijstrokenzonder middenberm (Bijlagenrapport, Principedwarsprofiel9).

2.4.2

Openbaarvervoer
Inditalternatief kandehuidigebusverbindingvandeRijnstraat metdeWesterlaan
blijven bestaan.DevraagisofdeHoogstraat noggebruiktzalkunnenwordenals logische
busrouteomdatdezenietdirectaansluit opdenieuweverbindingmaaropdebestaande
Heistraat. Deaanlegvandezevariant kan leidentot eenandererouteringvandebussen
(bijvoorbeeldviadeBovensteweg).Daarnaast kunnen busstops mogelijkvanplaats
veranderen,komentevervallen ofnieuwwordentoegevoegd.Degemeente Oosterhout,
gemeenteDongenendeprovincie Noord-Brabantzullen hierover inoverlegtreden.

2.4.3

Fiets-enlandbouwverkeer
Fietsersenlandbouwverkeer kunnenvoorhetgedeeltedathettracéoverdebestaande
Ekelstraat/Heistraat loopt,gebruik makenvandeparallelvoorzieningen.Voorhet
gedeeltevanhettracédatparallellooptaandeouderoutewordtdeHeistraatalsparallelvoorzieninggebruikt.De zuidelijketakvanhetnieuwetracédoorsnijdt hetgebied.De
landbouwpercelen nabijbedrijventerrein Everdenbergkunnenwordenbereiktviade
Hoogstraatenlangshetkanaal,onderdenieuwebrugdoor.HetBlikwordtontslotenvia
deDoelstraatopdeWesterlaan.Hiervan kunnenooklandbouwvoertuigen gebruikmaken.
Landbouwverkeer maggeengebruik makenvandeBovensteweg,terplaatseisgeen
parallelwegvoorzien.Landbouwverkeer metdebestemmingBovenstewegzalvia
Oosteind derouteHeistraat-Hoogstraat-AbdisvanThornstraat-PasteurlaanBovenstewegmoetenvolgen.
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Fietsverkeerkanopverschillende plaatsen (Provincialeweg,Hoogstraat, NieuweaansluitingO-O,OudeDongenseBaan,Groenstraat,Middellaan) deN629veiligongelijkvloersofdoormiddelvaneenVRIkruisen.

2.4.4

Ontsluiting voorzieningen
Hetverkeervanennaarhettuincentrumwordtafgewikkeldviadenoordelijketakvande
nieuwerotonde(6.AansluitingOosterhout-Oost) dieaangesloten isopdeoude Heistraat.
Devoorzieningen (o.a.debegraafplaats endetennishal) inHetBlikzijnvanuit Dongen
bereikbaarviadeDoelstraat meteendirecteaansluitingopdeWesterlaan.
Zuidelijkvandenieuwewegbijdehuidige Heistraat iseenparallelwegvoorzienter
ontsluitingvandewoningen aandeHeikantsestraat.Tevensishetgebiedontslotenviade
Kanaaldijk Noordonderdenieuwebrugendebestaande brugoverhetkanaal.
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Verkeer

3.1

Inleiding
Indit hoofdstukzijndeeffectenvandealternatieven ophetverkeer (verkeersafwikkeling
enverkeersveiligheid) enopdeverkeersstructuur beschreven.Daarbijisgebruik gemaakt
vandeverkeersgegevens dietenbehoevevanFase1 vandit MERzijnverzamelden
beschreven (MERFase1, hoofdstukken 2en6).Infiguur 3.1iseenkaartje metdewegenstructuur opgenomen.Infiguur 3.2 iseenkaartje metdenamenvandebelangrijkste
wegenweergegeven.

Figuur3.1
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Hetstudiegebiedvoorhetonderzoekverkeer. Dezwartelijnengeven dewegen
aan.Denummersgeven dewegvakken weerwelkegebruiktzijnindeverkeersanalyse. Dezeafbeeldinggeefteenuitsnedeweervan hetmodelgebiedvanhet
regionalemodelMidden-Brabant.
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ViliKte—I Bovensteweg
Ekelstraat
Provincialeweg
Hoogstraat
Heistraat
Middellaan
Westerlaan
Duiventorenbaan
S*£l I Steenstraat
Rijenseweg/
Dongenseweg
AansluitingopdeA27
Figuur3.2

Dehoofdinfrastructuurbinnenhetstudiegebied(relevante wegenzijn
weergegeven).

VerkeersmodelMERN629
Voordit MERzijn berekeningen uitgevoerd methet(verfijnde) modelMidden-Brabant. Inmiddels is
eennieuweversievandit modelbeschikbaar gekomen.Erzijntenbehoevevandit MERgeen
hernieuwdeverkeersberekeningen uitgevoerdmethetnieuwe model.Welisnagegaan in hoeverre
hetnieuweverkeersmodeltotandereverkeersgegevenszouleiden enofdatvaninvloedzou
kunnenzijnopdebeoordelingvanhetprobleemoplossendvermogenvandealternatieven. Eris
geconstateerd dat hetnieuwe modelmeerverfijnd isdanheteerdere model.Overhetalgemeenzijn
deverkeersintensiteiten inhetnieuwemodellagerdaninhetvoordit MERgehanteerde model. Op
grond hiervan isgeconcludeerd datsprakeisvaneen'worst-case'situatie inhetMERendatergeen
aanleidingisomvoordit MERhernieuwde modelberekeningen uittevoeren.Tenbehoevevan(de
onderzoeken tenbehoevevan) het bestemmingsplan datvoordewegzalwordenopgezetishetwel
wenselijkomnieuweverkeersgegevens tegenererenteneinde deconcrete milieugevolgen (geluid,
luchtkwaliteit) inbeeldtebrengen.
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3.2

Beoordelingskader
Hetbeoordelingskader voordeeffecten opverkeer isweergegeven intabel 3.1. Binnen
hetthemaverkeer isonderscheidgemaakt invieraspecten.
Tabel3.1
thema

Verkeer
envervoer

Hetbeoordelingskadervoorhetthemaverkeer
aspect

criterium

Verkeersafwikkeling

Reistijd Steenstraat-A27
Reistijd Middellaan-A27
Onzekerheid inreistijden
KansopterugslagopA27
Toekomstvastheid
Duurzaamveilig
Afnameaantalconflictpunten
Oversteekbaarheid
Benutting infrastructuur
MogelijkhedenOV
OntsluitingOWN autoverkeer
OntsluitingOWN fietsverkeer

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid
Verkeersstructuur

InvergelijkingmetFase1 vanditMER ishetbeoordelingskader voorverkeer enigszins
aangepast.Ditheefttemakenmethetgegevendatinfase2wordtingezoomdophet
kleineaantalkansrijkealternatieven.Voordit kleineaantalalternatieven ismeerinformatiebeschikbaar, metnameindevormvanresultatenvandedynamische modellering
vandedriealternatieven.Hierdoor ishetmogelijk debeoordelingtebaserenopdeaan
het beleidontleendecriteriaoverreistijden.Ditgeefteenbeter beeldvandekwaliteitvan
deverkeersafwikkeling dande(statische) l/C-verhoudingendieinfase1ookzijngehanteerd.Verder ishetcriterium 'toekomstvastheid'toegevoegd.Aanditcriteriumwordt
overigensgeenbeoordelingtenopzichtevandereferentiesitautie uitgevoerd,maariseen
kwalitatieve beschouwingopgenomen aandehandvandebeoordelingvandeverkeersafwikkelingvoor2020envoordesituatie na2020.

3.3

Beschrijvingvandeeffecten
Indit hoofdstuk is,naasteenbeschrijvingvandeeffectenvandesituatie 2020(paragraaf
3.3.1),ookeenbeschrijvingvandeeffectenvoordesituatie 2020+(3.3.2)opgenomen.

3.3.1

Verkeersafwikkeling 2020
Reistijden
Dedriealternatieven hebbeneenvergrotingvandecapaciteit eneenbeterevormgeving
vandekruisingen enrotondestot gevolg.Daardoor neemtdekansopvertragingdie(blijkensdedynamische modellering) indereferentiesituatie 2020metnameindeavondspits kanoptreden af.Diteffect isvoordedriealternatieven aanwezigenwordt positief
beoordeeld (+).Hetoordeelisnietsterker positiefomdatvolgensdeprobleemanalyse in
MERFase1dekansopvertragingenomvangvandevertragingnietalszeerernstigis
gekarakteriseerd.
Voor hettraject Steenstraat-A27isdebeoordelingvooralternatief Bzsterkpositief(++),
omdat hetverkeeropdezerelatievooreengroter deelvanhettrajectgebruik maaktvan
eenruimgedimensioneerdewegenderotonde bijdeMiddellaan niethoefttepasseren.
Verkeertussen Oosteindzalbijalternatief NulplusdoordeafsluitingvandeHoogstraat
voorwegverkeer moetenomrijden.
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Onzekerheid reistijden
Bijdedriealternatieven neemtdeonzekerheidoverdereistijden af,doordat ergeenlandbouwverkeer meeropdehoofdrijbaan rijdt endedoorstromingsknelpunten (metnamede
kruisingen) dooraanpassingenofopheffenvankruispunten,niet meeraanwezigzijn.De
beoordelingvoordealternatieven ispositief(+).
KansopterugslagA27
Opbasisvandedynamische modelleringisinMERFase1geconstateerd datdeaansluitingbijdeA27onvoldoende capaciteit heeft,waardoorterugslagopdeA27kanoptreden.
Indeontwerpenvoordedriealternatieven isdecapaciteitvandeaansluitingverruimd.
Dealternatieven zijnvoordittracédeelgelijk. Doordeaanpassingvandecapaciteit bij de
aansluitingen neemtdekansopterugslagsterkaf.Omdatdeterugslagalsnegatiefwordt
ervaren isdebeoordelingopditcriteriumvoordedriealternatieven positief(++).

3.3.2

Verkeersveiligheid
Duurzaamveilige inrichting
Bij hetuitwerkenvandealternatieven isalsuitgangspunt gehanteerddatdealternatieven
wordenvormgegeven opbasisvanderichtlijnenvoor DuurzaamVeilig.Doordatdeze
uitgangspunten striktzijngehanteerd-waardoor metnamebij hetalternatief Nulplus
sloopvanwoningen enbedrijfsgebouwen noodzakelijk is-voldoen dedrie alternatieven
aanDuurzaamVeilig.Dedriealternatieven zijnopditpositief beoordeeld(+).
Afnameaantalconflictpunten
Bijdedriealternatieven neemthetaantalconflictpunten af.Deverbeteringvandeverkeersveiligheid alsgevolgvanhetveiligerwordenvandeaansluitingopdeA27(kleinere
kansopterugslag) isverdisconteerdindebeoordelingvandatcriterium.Dedriealternatievenworden positief(+)beoordeeld.

3.3.3

leefbaarheid
Binnen hetthemaverkeerisalleenaandacht besteedaandeoversteekbaarheidals
onderdeelvandeleefbaarheid.Deeffecten opgeluidenluchtzijnbij de respectievelijke
thema'sbeschreven.
Oversteekbaarheid
Uitdedynamischemodelleringuit MERFase1blijkt datdeoversteekbaarheid van de
N629slecht is.Bijallealternatieven wordt eenparallelstructuur aangebracht,waarvan
vanafdeerftoegangen gebruik kanwordengemaakt.Dewachttijdenvooroversteken en
oprijdenvandehoofdrijbaanzijn daardoor niet meeraanwezig.Indeontwerpenvan de
driealternatieven zijnvoorzieningenvoor langzaamverkeeropgenomen,onderanderein
devormvanongelijkvloerseoversteken (fietstunnels).
Doordeopgenomenvoorzieningen is debeoordelingvandeoversteekbaarheidvoorde
driealternatieven positief(+).

blad25van 120

projectnr. 165465

april 2011
versie 1.6

MERN629 Dongen-Oosterhout
Fase 2

oranjewoud

Aantakking parallelvoorzieningen
Erftoegangenzijn bijdealternatieven conform hetconceptDuurzaamVeilignietmeer
aangesloten opdehoofdrijbaan maaropdeparallelstructuur. Ooklandbouwverkeeren
fietsverkeer maaktgebruikvandezeparallelstructuur.Terhoogtevandekruispuntenen
rotondestakt deparallelstructuur aanopdehoofdstructuur. Opdezepuntenisuitwisselingmogelijk metdehoofdrijbaan.
Aangezienindetoekomstige situatiedekruisingen metdehoofdrijbaan door middelvan
eenrotondeofstoplichten zijn/worden geregeldzijn komtdittenopzichtevandehuidige
situatie(ongeregelde) tengoedevandeoversteekbaarheid (doorstroming) enveiligheid.

3.3.4

Verkeersstructuur
Benutting infrastructuur
In MERFase 1is een beoordeling gemaakt van de benuttingvan de infrastructuur. Uitgangspunt daarbij is dat onderbenutting negatief wordt beoordeeld.
Dealternatieven Nulptus en Pnworden positief beoordeeld (+).Alternatief Bzwordt vanwege de lageverkeersbelasting op het wegvak tussen de Steenstraat en het splitsingspunt negatief beoordeeld (-).
Mogelijkheden openbaar vervoer
Bij de uitwerkingvan dealternatieven is rekening gehouden met demogelijkheden om
openbaar vervoer (bussen) over de N629 te kunnen laten rijden. Erwordt uitgegaan van
een mogelijke andere route (Bovensteweg in plaats van Steenstraat). Doordat bij alle
alternatieven de infrastructuur wordt aangepast, onder andere meteen parallelstructuur,
ontstaan invergelijking met de referentiesituatie betere mogelijkheden om buslijnen enhaltes door het studiegebied te lijnen. Dedrie alternatieven worden licht positief
beoordeeld (+).
Ontsluiting onderliggend wegennet
In alle alternatieven is rekeninggehouden met deontsluitingvan het studiegebied en de
aantakkingvan het onderliggend wegennet op de N629. Door hettoepassen van het concept Duurzaam Veilig bij het ontwerp van dewegzijn parallelwegen enfietspaden bij
kruisingen van wegen aangetakt. Dit kan leiden tot omrijdafstanden ten opzichte van de
referentiesituatie. Bij de beoordeling zijn alleen die onderdelen beschreven dieveranderen ten opzichte van de referentiesituatie.
Infiguur 3.3 is een aantal locaties weergegeven op basis waarvan de beoordelingvoor de
ontsluitingvan het onderliggend wegennet is beschreven en beoordeeld voor het autoverkeer enfietsverkeer. Debeschrijvingvan dit onderdeel kan ookworden gezien als een
beschrijvingvan de bereikbaarheid van deverschillende gebieden (bedrijven,voorzieningen enwoningen etc.) in het studiegebied. Debereikbaarheid van de landbouwpercelen is beschreven en beoordeeld in paragraaf 4.1.
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Legenda
Steenstraat,gebied
tenzuidenvan
kanaal
Dongen,tenzuiden
van Middellaan
HetBliken
omgeving(incl.
begraafplaats)
Oosteinden
omgeving
Oosterhout ter
hoogtevande
Bovensteweg
Oosterhout,ter
hoogtevande
Hoogstraat

Figuur3.3

Aantallocatiestenbehoevevan debeschrijvingvan deeffecten voorhetcriterium
"ontsluiting onderliggendwegennet"

Ontsluiting autoverkeer
Bij alternatief Bzverandert alleen de bereikbaarheid voor verkeer dat in de referentiesituatie gebruik maakt van de Hoogstraat en een bestemming of herkomst heeft inA, B, C
of F. Aangezien de Hoogstraat niet direct meer aangesloten is op de N629 dient dit verkeer in de nieuwe situatie via de Bovenstewegte rijden ofvia de Hoogstraat en vervolgens
via Oosteind en de Provincaleweg de nieuwe wegverbinding op te rijden.
Bij dealternatieven 0+ en Pnis met gebied C (Het Blik en omgeving) minder goed ontsloten voor autoverkeer ten opzichte van de referentiesituatie. Dit wordt veroorzaakt door
het wegvallen van de directe aansluitingen van deWesterlaan op de Doelstraat envan de
Heistraat op de Groenstraat en Heikantsestraat. Eenauto met bestemming C zalvanuit A
via de rotonde bij de Steenstraat op de parallelweg moeten rijden,over de brugen dan via
de Doelstraat de bestemming bereiken.Vanuit Bkan een auto Het Blik bereiken door
onder de huidige brug (Rijensestraatweg) te rijden ofvia de Middellaan naar de nieuwe
aansluitingvan Oosterhout-Oost te rijden. In beide gevallen zal enige omrijdafstand ten
opzichte van de referentiesituatie ontstaan. Ook bij alternatief Bzwordt gebied Cminder
goed bereikbaar als gevolgvan het wegvallen van deaansluiting bij de begraafplaats
(Hogedijk).
0+ en Pnworden licht negatief beoordeeld (-) omdat met name het gebied ten westen van
Dongen (C),tussen het kanaal en de N629, minder goed ontsloten zalworden. Door het
wegvallen van directe aansluitingen wordt dit gebied minder snel en minder direct
bereikbaar vanuit Dongen.
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Vooralternatief Bzisdebeoordelingneutraaltot licht negatief (0/-).Doorhetvervallen
vandebestaandeaansluitingbijdebegraafplaatswordt hetgebied(C)mindergoedtoegankelijk, metnamevanafdeHeistraat.
Ontsluitingfietsverkeer
Deomrijdafstandenvoorfietsers bij hetNulplus-altematiefenParallelNoordzijn beperkt.
FietsersmetbestemmingC kunnen,komendevanuitA,viadeparallelverbinding,overde
brug,halverwege hettaludaantakken opdeRijensesraatweg.OokdeDoelstraatende
OudeDongensebaanzijnaangeslotenopdeparallelverbindingwestelijk gelegenlangsde
Westerlaan.VanafdeMiddellaan ishetgebiedrondhetBlikvoorfietsersmoeilijkerte
bereiken.DezemoetenviadeRijensestraatwegonderdebrugdoorrijdenofgebruik
makenvandefietstunnelterhoogtevandeGroenstraat.
Alternatief Bzkentgeenomrijdafstanden tenopzichtevandereferentiesituatie.Bijdit
alternatief isdeWesterlaan nietaangepast enkunnenfietsers(ookkomendevanuitde
richtingvandeMiddelweg) deweg,ter hoogtevandeDoelstraat,oversteken.
0+enPn worden licht negatief beoordeeld(-)omdat hetgebiedrondom hetBlik minder
goedontslotenzalworden.Doorhetwegvallenvandirecteaansluitingenwordtditgebied
mindersnelbereikbaarvanuitDongen.
Vooralternatief Bzisdebeoordelingneutraal(0).Voorfietsers isnagenoeggeenverschil
inontsluitingvanverschillendegebieden.

3.3.5

Toekomstvastheid(situatie 2020+)
Algemeen
Inaanvullingopdebeoordelingvandealternatieven voordesituatie indeperiodetot
2020iseendoorkijk gemaakt naarhetfunctionerenvandeoplossingsrichtinginde
periodedaarna,aangeduidals'2020+'.Voor hetthemaverkeerenvervoer isdaartoeeen
zogenaamde robuustheidstoets uitgevoerd.Hetgaatdaarbijomeenbeschrijvingvande
effecten ophetverkeerwanneer,in hethypothetische geval,er10%extraverkeer
bovenopdeverkeersintensiteiten van2020wordt geteld.Opdezemanierkanworden
nagegaanofdeinditMERonderzochteoplossingen enmaatregelen ookna2020nogeen
oplossingbieden.Ditgebeurtaandehandvandedynamischemodellering.
InMERFase1isreedseenglobalebeoordelingvandetoekomstvastheidvandealternatievenopgenomen.Bijdezebeoordelinggaathetomderestcapaciteit na2020,omde
mogelijkheden om-indien nodig-na2020decapaciteit alsnoguittebreidenenhet
'geenspijtgehalte'vandeinfrastructurele maatregelen dienuwordengetroffen inhet
gevalerna2020eenverdere uitbreidingnodigblijkttezijn.
Volgensderelevante beleidsstukken (NotaMobiliteit enProvincialeVerkeer-en
Vervoersplan) ismetnamedereistijdende(on)zekerheiddaarovervanbelangbijde
beoordelingvandekwaliteitvandeinfrastructuur endeverkeersafwikkeling.
Teneindedetoekomstvastheid nogbetertekunnenanalyseren iseen robuustheidstoets
uitgevoerd.Tenbehoevevanderobuustheidstoets zijndynamische modelleringen
uitgevoerdvoordealternatieven Nulplus,PnenBz.Ditisgedaanvoordeochtendspitsen
deavondspitsvoordesituaties 2020en2020+.Hierbij is,conform het beleidskader,
vooralgekekenreistijden ende onzekerheiddaarvanopdevolgendetrajecten:
• Steenstraat-A27(enviceversa)
• Steenstraat -rotondeMiddellaan-Westerlaan (enviceversa)
• Middellaan-A27(enviceversa)
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Ditzijndetrajecten diemaatgevendzijnvoordebeoordeling(grootsteaandeelvanhet
verkeeropdeN629).
Indeonderstaande paragrafen isaandehandvandeverkeersgegevens uit derobuustheidtoets peralternatief eennaderebeoordelinggemaaktvandetoekomstvastheid.
Daarbijwordtookingegaanopmogelijke maatregelen inhetgevaldecapaciteitbeperkingen lijkttevertonen.
Toekomstvastheid isalsapartcriterium opgenomen inhetbeoordelingskader vandit
MER.Hiertoeisdebeoordelingvoorhetaspectverkeersafwikkelingvandesituatie 2020+
samengenomentot éénbeoordelingvanhetaspecttoekomstvastheid peralternatief.
Resultaten robuustheidstoets (situatie 2020+)
Bijdeonderstaande beschouwingzijnderesultatenvandedynamische modelleringvan
belang.InMERFase1, paragraaf2.3.2 zijnderesultatenvanhetdynamisch model
getoond.Dezeresultaten hebben betrekken opdeautonomeontwikkelingin2020,dus
zonder 10%extraverkeer.Hetdynamisch modellaat,voordereferentiesituatie,ziendat
knelpunten metnameaanwezigzijn bijdekruisingen enaansluitingen.Uitdebewegende
beeldendiedoor hetdynamisch modelwordengegenereerd blijkt dat puntenvanvertragingaltijdontstaan bijdeaansluitingen enrotondes.
Hetalgemenebeelddatnaarvoren komt uitdeberekeningenvandesituatie 2020+ isdat
grotedelenvanhetbeschouwde netwerkzwaarworden belast.OpdeA27 enbijde
aansluitingen komenconsequent (beidespitsen,beiderichtingen) l/C-verhoudingen
boven1voor.Voor hetoverigedeelvanhetwegennetblijkt datdeavondspitsde
maatgevende periodeis.
Netwerkprestaties
Deresultatenvandedynamischemodelleringkunnenwordensamengevataandehand
vaneenaantalkwantitatieve gegevensdieuit demodelruns kunnenwordenafgeleid.
Voordeochtend-endeavondspits resulteert dedynamische modelleringingegevens
overhetaantalvoertuigverliesuren,deverliestijd pervoertuigendegemiddeldesnelheid.
Dezegegevenszijnvoordebeidespitsenweergegeven indefiguren 3.4a (ochtendspits)
en3.4b (avondspits). Daarbijzijn deresultatenweergegeven relatieftenopzichtevande
referentiesituatie (ref2020).
Voordeochtendspits blijkt degemiddeldesnelheid invergelijkingmetdereferentiesituatietoeneemt(metongeveer 20-40%) endeverliestijden (zowelvoorhettotaalalsper
(gemiddeld)voertuig)sterkafnemen.Alternatief Bzheeft hetgrootste,positieve effect.
Ditzelfdegeldtvoordeavondspits.Hetverschiltussendealternatieven voordeavondspits isgroterdanvoordeochtendspits.Alternatief Bzheeft hetgrootstegunstige effect.
Bijdealternatieven NulplusenPn wordtdevertragingindeavondspitsveroorzaakt door
dekruisingMiddellaan-Heistraat. Bijditalternatiefzijndaardoor indeavondspits met
namedereistijdenophettraject Steenstraat -rotondeMiddellaan-Westerlaan relatief
lang(endaardoorookdereistijdentussendeSteenstraat endeA27).Ophettraject
Middellaan-A27 heeft derotondegeeninvloedopdereistijd bijalternatief Parallel-noord.
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200
• voertuigverliesuren
• voertuigverliesuren/voertuig
Dgemiddelde snelheid
150

100

ref2020

Figuur3.4a:

Nulplus

Netwerkprestaties ochtendspits van dealternatieven2020+,relatieften opzichte
van dereferentiesituatie(=ochtendspits2020)

200

• voertuigverliesuren
• voertuigverliesuren/voertuig
Dgemiddeldesnelheid

150

100

50

III

^m

ref2020

Figuur3.4b:

Tabel3.2a:

Pn

Bz

Netwerkprestatiesochtendspitsvandealternatieven2020+
[uur]
[min]
[km/h]

Nulplus
305
1,3
42,7

ParallelNoord
293
1,1
43,3

BundelingZuid
224
0,9
47,5

Netwerkprestatiesavondspitsvandealternatieven2020+

voertuigverliesuren
voertuigverliesuren/voertuig
gemiddelde snelheid

Toetsing

i•

Netwerkprestatiesavondspitsvan dealternatieven2020+,relatieftenopzichte
van dereferentiesituatie (=avondspits2020)

voertuigverliesuren
voertuigverliesuren/voertuig
gemiddelde snelheid

Tabel3.2b:

Nulplus

[uur]
[min]
[km/h]

Nulplus
433
2,0
37,3

ParallelNoord
348
1,4
40,2

BundelingZuid
205
0,9
47,7

afwikkelingskwaliteit

In hetvoorgaande is aangegeven dat op een aantal locaties afwikkelingsproblemen
ontstaan. Deverschillen in resultaten op netwerkniveau zijn beperkt, maar op
relatieniveau zijn deverschillen groter. Omvast te stellen of er daadwerkelijk sprake is
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vaneenafwikkelingsprobleem,isdeverkeersafwikkeling opeenaantaltrajecten getoetst
aaneentweetalcriteria.Teneerstezijndereistijden getoetstaanhet referentiekader,
zoalsdatisvastgesteldvoordestudie'Beter Bereikbaar Brabant: RegioMidden Brabant'.
Aandehandvandehierin gepresenteerdetabelmetgeaccepteerde snelheden indespits
iseenomrekeninggemaakt naardereistijden dieopdegenoemdetrajecten geaccepteerd
worden.Daarnaast isersprakevaneenacceptabelekwaliteitvandeverkeersafwikkeling
alsniet meerdan25%vandewaargenomen reistijden indespitsperiode eenlangere
reistijd isdandegeaccepteerdereistijd.
Degeaccepteerde reistijd isbepaaldaandehandvanhetoverzichtvandegeaccepteerde
snelheden endeprioriteringvandewegenzoalsdezeindestudie'Beter Bereikbaar
Brabant:RegioMidden Brabant'zijngehanteerd.Indezestudie isdeN629tussen
Oosterhout enDongenalseen'prioriteit 3'-weggeclassificeerd.Intabel3.3 isdezetabel
weergegeven enzijndecellendievantoepassingzijn,gearceerd.
Tabel3.3:
Ligging
Buiten
bebouwde
kom

Binnen
bebouwde
kom

Geaccepteerde snelheden (bron: BBBregio Midden Brabant)
Typeweg/
Max. snelheid

Referenti
esnelheid

Geaccepteerde snelheid in despits per
wegvakprioriteit
Prioriteit 1 Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4/5

Ringwegen
(autosnelweg)

60

60

120

80

80

70

100

70

70

60

50

80

60

60

50

40

35

60

50

50

40

35

30

70

50

50

45

35

25

50 (2x2)

35

35

30

25

20

50 (1x2)

30

30

25

20

15

65

Voordebetreffendetrajectenzijndezesnelhedentoegepast opdatdeelvanhettraject,
datookinhetdynamischeverkeersmodelzit,waardezesnelhedenvantoepassingzijn.
Ditleidttotdegeaccepteerde reistijdenzoalsintabel3.4weergegeven.
Tabel3.4:

Geaccepteerdereistijden[seconden]

traject
Steenstraat- toeritoost
afritoost-Steenstraat
Steenstraat- toeritwest
afritwest-Steenstraat
Middellaan- toeritoost
afritoost-Middellaan
Middellaan - toeritwest
afritwest-Middellaan

referentiesituatie
684
657
738
731
500
485
553
559

Nulplus
682
663
735
736
501
489
554
562

ParallelNoord
698
680
751
753
516
505
569
578

BundelingZuid
574
558
627
631
517
508
570
581

Deindividuele gemeten reistijden indesimulatiesvandedynamische verkeersmodellen
zijnvervolgensgetoetstaanhetcriteriumvandegeaccepteerde reistijd endat 25%van
dewaarnemingen hieraanmoetvoldoen.Ditleidttot devolgendetabellenvoorde
ochtend-enavondspits.Indetabellen betekent'groen'dataandecriteriavoorde
geaccepteerde reistijdwordtvoldaanen'rood' dathieraan nietwordtvoldaan.
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Toetsingafwikkelingskwaliteit-ochtendspits
2020+

2020
•o
O

o
z

C

traject
Steenstraat-toerit„oost
afrit_oost-Steenstraat
Steenstraat-toerit_west
afrit_west -Steenstraat
Middellaan -toerit_oost
afrit_oost -Middellaan
Middellaan-toerit_west
afrit_west-Middellaan

Tabel3.6:
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Toetsingafwikkelingskwaliteit-avondspits
2020

2020+
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O
O

o

1 .£
>— lü
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c

in
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3
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Steenstraat - toeritoost
afrit oost-Steenstraat
Steenstraat - toeritwest
afritwest-Steenstraat
Middellaan - toerit oost
afritoost- Middellaan
Middellaan - toeritwest
afritwest- Middellaan

ba
mc

"3

I3 s3
00 INI

Uitdetabellen 3.5 en3.6 blijkt datindereferentiesituatie 2020zowelindeochtend-als
avondspits opeenaantaltrajecten sprakeisvanafwikkelingsproblemen. Opdeze
trajectenwordt nietaandecriteriavoldaan,waardoor meerdan25%vanhetverkeereen
langerereistijd heeftdandereistijd diegeaccepteerdwordt.Uitdetabelblijktverderdat
bijdedriealternatieven in2020zowelindeochtend-alsavondspitsopgeenvande
trajecten sprakeisvanzodanigeafwikkelingsproblemen datditookals problematisch
wordtgezien.
Bijdebeoordelingvoor2020+blijkt datindeochtendspits opalletrajecten dedrie
alternatievenvoldoenaandecriteria.Indeavondspits isdatniethetgeval.Hierblijkt dat
alternatief Bzvoorallebeschouwdetrajectenaandebeleidsdoelstellingvoldoet. Bij
alternatief Pnvoldoenallebeschouwdetrajecten,uitgezonderd hettraject Steenstraattot
deA27.Ookalternatief Nulplusvoldoetvoorditwegvaknietaandedoelstellingen.
Alternatief Nulplus
Bijhetalternatief Nulplus isgeeningreepvoorzien bijdeWesterlaan endebrugoverhet
kanaal.Voorditwegvakisderestcapaciteit in2020beperkt,metl/C-verhoudingendie
deels(nietvoor beiderichtingen inbeidespitsen) bovendekritischegrensvan0,85
liggen.NaastdeWesterlaan (meteenduidelijkverschilperrijrichtingenspitsperiode)
speelt ditookophetwestelijk deelvanhettraject (Ekelstraat,Bovensteweg)envoorde
Middellaan inDongen.
Uitdedynamischemodelleringblijkt echterdatdezewegvakken (ondanksdehogel/Cwaarden)alszodaniggeenprobleemzijn:wachtrijen ontstaan bijderotondesende
restcapaciteit isdaar hetkleinst. Indeperiode2020+ kunnendusmetnamedaar
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afwikkelingsproblemen ontstaan.Ditblijkt ook uitdesimulaties methetdynamisch
model.Uitdedynamischemodelleringblijkt derhalvedatde(decapaciteitvande)
Westerlaanzelfniethetmaatgevend isvoordebeoordelingvandedoorstroming,maar
datdatderotondeWesterlaan-Middellaan.Ditismetnamehetgevalindeavondspits in
éénrijrichting.
Naarhetzichnulaataanzien,kunnenverschillendeoplossingsrichtingen inbeeldkomen
voorhetverbeterenvandedoorstromingopderotondeWesterlaan-Middellaan.Deze
komenneerophetvergrotenvandecapaciteitvandezerotonde,ziedeparagraaf
'oplossingenvoordegesignaleerde knelpunten'.
Alternatief Parallel-noord
Voordereferentiesituatie isinMERFase1opbasisvandedynamische modelleringen
geziendegegevensoverdebestaandeverkeerssituatie,geconcludeerd datdebeperkte
capaciteitopdeWesterlaan nietveelinvloedheeftopdereistijden ophettrajecttussen
deSteenstraat endeA27.Daarbij kanwordenaangetekend dathetvoorditwegvak(volgensdeanalysevandeherkomst enbestemming) gaatomongeveer 40%vanhetverkeer
opdebestaande Heistraat.Voorderelatietussen Dongen(Middellaan) enOosterhout/A27 isdecapaciteitvandeWesterlaantussendeSteenstraat endeMiddellaan niet
vanbelang.
Dedynamische modelleringlaatziendatdekleinste restcapaciteit hieraanwezigisbijde
rotondeWesterlaan-Middellaan,metalsgevolgdatindeavondspitsvertragingkan
ontstaanvanhetverkeeropdeWesterlaan richtingrotonde.Indeochtendspits isergeen
probleemtenaanzienvandeverkeersafwikkeling opderotonde.Voordelangeretermijn
kandebeperktecapaciteit tot gevolghebbendatdaaralsnogeenuitbreidingvandeweg
nodigkanzijn.DaarbijgaathetmetnameomaanpassingvanderotondeWesterlaanMiddellaan.Ziedeparagraaf 'oplossingenvoordegesignaleerde knelpunten'.
Alternatief Bundeling-zuid
Uitdedynamischemodelleringblijkt dathetverkeeroverhetalgemeen,ookindebeide
spitsperiodes,vlotwordtafgewikkeld.
Bijditalternatief liggeneventuele beperkingenaandedoorstromingaandebeideeinden
vanhettraject.BijdeEkelstraat endeBovensteweg,enopdeMiddellaan inDongen
komenrelatief hogel/C-verhoudingenvoor.Ditisechter niet maatgevendvoordedoorstroming,zoalsookblijkt uitdedynamische modellering.Ookindetoekomstvoldoet
alternatief Bzaandebeleidsdoelenvandeprovincie.
Oplossingen voordegesignaleerdeknelpunten
Uitdedynamische modelleringblijkt datdecapaciteitvanderotondeMiddellaan /
Westerlaan maatgevend isvoor dedoorstroming.Dedynamische modelleringlaatzien
datdecapaciteitvandeWesterlaanzelf-ondanksdeberekende relatief hogel/C-verhoudingen-in2020niet leidttot congestie.Dedynamische modelleringvoor2020 laat
geenknelpunten indeverkeersafwikkeling zien.
Dedynamische modelleringlaatziendatindesituatie 2020+derotondeWesterlaanMiddellaan maatgevend isvoordedoorstroming.Indeavondspits kunnenopdeWesterlaanwachtrijen ontstaat(vanuitderichtingvandeSteenstraat).Voordeoverige
richtingen entrajectenzijnerookindesituatie2020+geennoemenswaardige wachtrijen
eniserdusookgeennoemenswaardigreistijdverlies.
Inhetgevaldecapaciteitvanderotonde uiteindelijk tekleinzoublijken omindehetverkeertekunnenverwerken iseenaantalmogelijkheden aanwezigomditalsdan ontstane
knelpunt (avondspits inéénrichting)aantepakken.Uiteraard ishetmogelijkdeconfiguratievanderotondetewijzigen ofderotondetevervangen dooreenmetverkeerslichten
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geregeldekruising(VRI).Bekendisdatdergelijke kruisingen meerverkeerkunnenverwerkendaneenrotonde.
Een tweedeoptiebestaat uithetbeïnvloedenvandeverkeersstromen naarderotonde,
watmogelijk iszonderderotondefysiektewijzigen.Bijdehuidigeconfiguratie heeftde
rotondeviertakken,waarvandrie(Westerlaan richtingbrug,Middellaan enHeistraat)
functioneren indeoost-westrelatietussen DongenendeA27.Doorhetverminderenvan
dehoeveelheidverkeeropdevierdetak(Westerlaanvanuit noordelijke richting),bijvoorbeelddoorditverkeervia DongenendeMiddellaanteleiden,kandecapaciteitvande
rotondezonder ingrijpende maatregelenwordenvergroot.Dezemaatregelleidt echtertot
effecten eldersinDongenenisomdieredenmindergewenst.
Voordelangeretermijn,indesituatie2020+,kantevensaanpassingvandebestaande
brugofhetbouwenvaneentweedebrugnaastdehuidige brug,incombinatie methet
verbredenvandeWesterlaan aandeordekunnenkomen.Uitdedynamische modellering
blijktechtervooralsnognietdatdeWesterlaanzelfeenprobleem is.Verbredingvande
Westerlaan (inwestelijke richting) enbouwenvaneentweedebrugisdaarominprincipe
nietnoodzakelijk, maarwelmogelijk.Degevolgenvoor hetmilieu bijeendergelijke
(vooralsnognietnoodzakelijke)vergrotingvandecapaciteitvandeWesterlaanworden
alsnietzeeringrijpend ingeschat.
Bijverbredingvandeweg(enmededoor hetverschuivenvandeas)neemtdegeluidbelastingbijwoningen langsdeDoelstraat(alsgeengeluidbeperkende maatregelen
wordengenomen)toe.WestelijkvandeWesterlaanzijnindedirectenabijheidvandeweg
enkeleobjecten (driewoningen,scoutinggebouw) aanwezig.VerbredingvandeWesterlaanleidt hiernaarverwachtingtotdenoodzaakomtweewoningenteamoveren.Bijhet
gebouwvandescoutingisaanpassingvandeDoelstraat noodzakelijk. Dewoningenhet
scoutinggebouw kunnen hierwaarschijnlijkwordengehandhaafd inhetgevaldeWesterlaanverbreedzoumoetenworden.Indezestrook langsdeWesterlaanzijnverdergeen
bijzonderewaardenoffunctiesaanwezig.
Samengevat kanwordengeconstateerddatindehypothetischesituatie2020+ alternatief
PnenNulplusindeavondspitsophettraject Steenstraat- rotonde
Westerlaan/Middellaan enigreistijdverlies (max30sec)kanoptreden.Voordeandere
richtingen enindeochtendspits zijnergeennoemenswaardige afwikkelingsproblemen.Deconclusie isdanookdatalternatief Pnindehypothetischetoekomstige situatie niet
geheelvoldoetaandebeleidsdoelenvandeprovincie,maardatgeensprakeisvaneen
majeur knelpunt.Hierbijwordtopgemerktdatdemeestrecenteverkeersmodellen minder
verkeersaanbod latenziendanwaarindit modelvanuitisgegaan.Hetmodelpresenteert
daaromdesituatieslechter dan hijfeitelijk is.Devraagisdanofzichüberhaupteen
knelpuntvoordoet.
Mochtzichtocheenknelpuntvoordoen danzijnermogelijkheden omdehuidige rotonde
aantepassenomdit knelpuntopteheffen.
Beoordelingtoekomstvastheid
Intabel3.7 iseenbeoordelingopgenomenvandeverkeersafwikkelingvandealternatievenvoorderobuustheidstoets (situatie2020+).Daarbijisdereferentiesituatievan
2020(autonomeontwikkeling,zonderextraverkeer)alsbasisvoordevergelijkinggehanteerd.
Deconclusie isdatvoordelangeretermijndereistijdwinstvoor hettraject SteenstraatA27weergaatafnemen(tenopzichtevandesituatie naopenstelling)voordealternatieven PnenNulplus.Tenopzichtevandereferentiesituatie blijft debeoordelingechter
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positief, met een duidelijke afname van reistijden enverliesuren. Ookvoor Bz is dat aan
deorde, maar in mindere mate en met name als gevolgvan de belasting op het westelijk
deelvan het tracé.
Bij eenverdere groei van het verkeersaanbod wordt de beoordelingvan de benutting voor
alternatief Bz gunstiger.
Debeschouwingvan desituatie 2020+ middels de robuustheidstoets leidt niet tot een
wijzigingvan de beoordelingen voor de aspecten verkeersveiligheid, leefbaarheid en
verkeersstructuur.
Tabel3.7

'

Overzichtvan deeffectbeoordeling voorhetthema verkeer, situatie2020+ (plus
10%verkeer);referentieissituatie2020zonderingrepen(autonomeontwikkeling) enzonder10% extra verkeer

'

Beoordelingvoorderobuustheidstoets(situatie2020+)
aspect

criterium

Verkeersafwikkeling

Reistijd Steenstraat-A27
Reistijd Middellaan-A27
Onzekerheidin reistijden
KansopterugslagopA27
Beoordelingtoekomstvastheid

0+

Bz

Pn
0/+
+

+

+
0/+
+

0/+
+

+

voldoet

voldoet

nagenoeg

nagenoeg

0/+

1

+
+
voldoet

Ten opzichte van deverkeersafwikkeling in desituatie 2020 zijn alle alternatieven lager
beoordeeld op de criteria 'Reistijd Steenstraat -A27' en 'Onzekerheid in reistijden'.De
alternatieven Nulplus en Pnvoldoen echter nogwelvoor wat betreft toekomstvastheid,
maar alternatief Bz is als meest toekomstvast beoordeeld.

3.4

Overzicht beoordelingen
Intabel 3.8 is het overzicht van de beoordelingen opgenomen.

thema

Tabel3.8
aspect

Overzichtvan deeffectbeoordeling voorhetthema verkeer(situatie2020)
criterium
0+
Pn

Verkeersafwikkeling

Verkeeren
vervoer

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid
Verkeersstructuur
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Reistijd Steenstraat-A27
Reistijd Middellaan-A27
Onzekerheidin reistijden
KansopterugslagopA27
Toekomstvastheid
Duurzaam veilig
Afnameaantalconflictpunten
Oversteekbaarheid
Benutting infrastructuur
MogelijkhedenOV
OntsluitingOWNautoverkeer
OntsluitingOWNfietsverkeer

Bz

+

+

++

+

+

+

+

+

+

++

++

++

voldoet

voldoet

nagenoeg

nagenoeg

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

-

-

0/-

voldoe

0
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Milieueffecten MERFase2
4.1
4.1.1

Bebouwing,landbouwenrecreatie
Beoordelingskader
Inhetonderstaandeishetbeoordelingskader beschreven.Tabel4.1geefthet beoordelingskaderweer.
Bebouwing
Bijde beschrijvingvandeeffectenop debestaandewoningenenbedrijfspandenis
gebruikgemaaktvande schetsontwerpen.Bijhetvervaardigenvandeontwerpen iszo
veelalsmogelijk geprobeerd detracésinte passenenbestaande pandente sparen.
Desondanksishetmogelijk datalsgevolgvanhetvoorlopigeontwerpvaneentracé, bij
realisatie,bestaandebebouwinggeamoveerdzalmoetenworden.
InMERFase1is eeninschattinggemaakt hoeveelknelpuntenaanwezigzijnperalternatiefenvariant.Opbasisvandemeeruitgewerkte ontwerpenvoorMER Fase2isinkaart
gebrachtwelke locaties peralternatiefeenknelpuntvormen.
Bijhetinkaartbrengenvandeeffectenopbebouwingisonderscheidgemaakttussente
amoverenbebouwing,mogelijkteamoverenbebouwingenwoonhuizen meteenmogelijk
leefbaarheidsprobleem als gevolgvandenieuweweg.Indienhetprofielvandeweghet
objectvolledigraaktofalsdeontsluitingvanhetperceelnietmeergegarandeerdkan
wordenis sprakevan'teamoveren bebouwing'endusverliesvanwoonfunctieofbedrijfsfunctievanhetgebouw.Ookdemogelijkteamoverenbebouwingisgeïnventariseerd;
hierbijishetuitgangspuntdatbijhetdefinitieve ontwerpopbasisvanmaatwerkdeweg
inpasbaarwordtgemaaktenhetobject nietgeamoveerdhoeftteworden.Alsinde nieuwe
situatiedewegzeerdicht bestaandewoningen gesitueerdiskanmogelijk eenleefbaarheidsprobleem (m.n.geluidhinder) ontstaan,dezegevallenzijnookaangegeven.Bij de
milieuthema's luchtkwaliteit engeluidhinder isbeschrevenwatvoorgevolgen de
alternatievenvoordezewoningenhebben.
Landbouw
Deliggingvaneentracékangevolgen hebbenvoordemogelijkhedenvoordelandbouw
inhetzoekgebied.Peralternatief isinkaartgebracht hoedepercelenbereikbaarzijn en
hoegroot hetverliesaanlandbouwgrondis.
Recreatie
Dedoorsnijdingvaneengebieddatrecreatiefgebruik kentmaakthetgebiedminderaantrekkelijk. Daarnaastvormtdedoorsnijdingeenbarrièrevoorverderrecreatiefgebruik
vanhetgebied.Peralternatief isheteffect opde routeringenaantrekkelijkheidvan
recreatiemogelijkheden beschreven.
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Tabel4.1
aspect
Bebouwing
Landbouw
Recreatie

4.1.2

oranjewoud

Hetbeoordelingskadervoorhetthemabebouwing,landbouwenrecreatie
criterium
Verlieswoonfunctie
Verlies bedrijfsgebouwen
Verliesaan landbouwgrond
Bereikbaarheid percelen
Recreatieve routes
Aantrekkelijkheid recreatie

Huidigesituatie enautonomeontwikkeling
Bebouwing
In MERfase 1zijn globaal de mogelijke knelpunten voor de bebouwing behandeld (figuur
4.1). Hieruit volgt datwoningen enoverige bebouwing met name geconcentreerd zijn
langs de Heistraat en in Het Blik. Daarnaast zijn de begraafplaats, het tuincentrum en de
tennishal belangrijke voorzieningen.
Landbouw
Met name ten noorden van het kanaal is het overgrote deelvan de grond van het studiegebied in gebruik als landbouwgrond.Tenzuiden van het kanaal beslaan de bossen van
de boswachterij Dorst het grootste oppervlak. In de huidige situatie mogen landbouwvoertuigen gebruik maken van de N629. Erven zijn direct aangesloten op deweg en op
alle kruispunten isvolledige uitwisselingvan verkeer mogelijk.
Aantrekkelijkheid recreatie
Het deelten noorden van het kanaal,in en nabij Het Blik, herbergt enkele voorzieningen
zoals eentennishal entennisbanen, een scoutingcentrum, enkele winkels, en het terrein
met de nagebouwde Ijzertijdboerderij.Verder fungeert dit gebied als direct recreatief uitloopgebied voor Dongen.
Het deelvan het onderzoeksgebied ten zuiden van het kanaal heeft ook een functie als
lokaal recreatief uitloopgebied voor Dongen (minder voor Oosterhout) maar heeft daarnaast ook een regionale recreatieve functie. Door de aaneengeslotenheid van de Boswachterij Dorst heeft het bosgebied ten zuiden van het kanaal meer kwaliteit als wandelgebied (extensieve recreatie).

blad37van120

projectnr. 165465
april 2011
versie 1.6

MER N629Dongen-Oosterhout
Fase 2

oranjewoud

Legenda
@ Aandachtspunten objecten
£ Tennishal
$ Tuincentrum
Bosgebied(recreatieextensief)
# * Uitloopgebied
1+1 Begraafplaats

Figuur4.1

Aandachtspunten metbetrekkingtotbebouwing, landbouwenrecreatie

Recreatieve routes
Door de functie van Het Blik als uitloopgebied lopen de recreatieve routes in dit gebied
hoofdzakelijk in oost-westelijke richtingvan en naar de kern van Dongen.Daarbij zijn de
Oude Dongense Baan en deweg langs het kanaal de belangrijkste.
Onderscheid moet gemaakt worden tussen recreatieve fietsroutes enwandelroutes. De
fietsroutes zijn over het algemeen langer maar stellen hogere eisen aan het pad (geen
zandpad/weg). Daarnaast zullen fietsers zich ook meer in noord-zuid richting door het
studiegebied begeven.
Deroutes in de Duiventoren omvatten het gehele bosgebied, maar deweg langs het
kanaal isvoor wandelaars de meest gebruikte ingangvan het bos.Ter hoogte van de
Steenstraat is een ingangvoor een fietspad door het bosgebied. Opde bospaden (zand)
zullen doorgaans weinig fietsers zich begeven.
Autonome ontwikkeling
Op het gebied van bebouwing, landbouw en recreatie zijn geen autonome ontwikkelingen
verwacht. Debeoordelingvan de effecten indien Oosterhout-Oost is gerealiseerd zijn
apart beschreven in paragraaf 4.1.5.

4.1.3

Effecten
Bij deonderstaande effectbeschrijving is uitgegaan van eenvolledige en gegarandeerde
ontsluiting van alle in het plangebeid gelegen woningen, bedrijven en voorzieningen.
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Verliesvanwoonfunctie en bedrijfsgebouwen
Zoalsgenoemdzijn indehuidigeendereferentiesituatie deknelpunten met betrekking
tot bebouwingmetnamegeconcentreerd langsdeEkelstraat,deHeistraatenHetBlik.Per
alternatief isinhetonderstaande onderzocht ofderealisatievan hettracéleidttotverlies
vanwoonfunctie en/of bedrijfsgebouwen.
Intabel4.2 iseensamenvattinggegevenvanderesultaten peralternatief.
Tabel4.2

Knelpuntent.a.v. bestaandebebouwing

Verliesaan woonfunctie
Verliesbedrijfsgebouw
Leefbaarheidknelpunt

0+
9
6
7

Pn
4
2
5

Bz
4
2
5

Nulplus-alternatief
Detoevoegingvaneenparallelstructuur zorgtbij hetNulplus-alternatief vooreentoename
vanhetruimtebeslag.Ditheeft metnamegevolgenterhoogtevankruisingen endoorde
parallelvoorzieningen.
Indefiguren 4.2tot enmet4.5 isaangegevenwelkeknelpunten tenaanzienvanbebouwingontstaan.Hetgaatom10objecten meteenwoonfunctie en6bedrijfsgebouwen.

Figuur4.2
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| Verlieswoon/bedrijfsfunctie
*."•! Mogelijkverlies woon/bedrijfsfunctie
^ J Knelpunt leefbaarheid

Figuur 4.3

Deknelpunten ten aanzien van bebouwing van het Nulplus-alternatief
van de aansluiting op Oosterhout-Oost

westelijk

£^J Verlies woon/bedrijfsfunctie
*."."ï Mogelijkverlies woon/bedrijfsfunctie
i i Knelpunt leefbaarheid
Figuur 4.4

Deknelpunten ten aanzien van bebouwing bij het Nulplus-alternatief ter hoogte
van de nieuwe aansluiting van Oosterhout-Oost

Figuur 4.5

Deknelpunten ten aanzien van bebouwing bij het Nulplus-alternatief ter hoogte
van de begraafplaats
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ParallelNoord
Indefiguren 4.6tot enmet4.8 isaangegevenwelkeknelpuntentenaanzienvan
bebouwingontstaan.Bijhetalternatief ParallelNoordiseendrietalwoningen entwee
bedrijfsgebouwen niet inpasbaar inhetontwerp.

| Verlies woon/bedrijfsfunctie
••"."ï Mogelijkverlies woon/bedrijfsfunctie
[ 3
Figuur 4.6

Knelpunt leefbaarheid

xw»xxx\x>x
—
Deknelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Parallel Noord ter
hoogte van het viaduct over de Hoogstraat

| Verlies woon/bedrijfsfunctie
•.".*! Mogelijkverlies woon/bedrijfsfunctie
I I Knelpunt leefbaarheid
Figuur 4.7

Deknelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Parallel Noord ter
hoogte de Heikantsestraat
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Verlies woon/bedrijfsfunctie
, Mogelijk verlies woon/bedrijfsfunctie

^ 3

Knelpunt leefbaarheid

Figuur4.8

Deknelpunten tenaanzien vanbebouwingbijhetalternatiefParallelNoordter
hoogtevandebegraafplaats.

Bundeling Zuid
In defiguren 4.9 tot en met 4.11 is aangegeven welke knelpunten ten aanzien van
bebouwing ontstaan bij realisatie van alternatief Bundeling Zuid. Eendrietalwoningen zal
bij dit alternatief niet kunnen worden gehandhaafd.

| Verlies woon/bedrijfsfunctie
*."."ï Mogelijk verlies woon/bedrijfsfunctie

\

i

1 Knelpunt leefbaarheid
--••-'

Figuur4.9
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Deknelpunten tenaanzien vanbebouwingbij hetalternatiefBundelingZuidter
hoogtevan hetviaductoverdeHoogstraat
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n

Verlieswoon/bedrijfsfunctie

"."."• Mogelijkverlies woon/bedrijfsfunctie
i i Knelpunt leefbaarheid

Figuur 4.10

Deknelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Bundeling Zuid ter
hoogte van de Heikantsestraat.

| Verlies woon/bedrijfsfunctie
*."."i Mogelijkverlies woon/bedrijfsfunctie
l l Knelpunt leefbaarheid

Figuur 4.11

Deknelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Bundeling Zuid ter
hoogte van de begraafplaats

Gevolgenvoor landbouw
Deaanlegvandewegzalinprincipeweiniginvloed hebbenopdewerkgelegenheid inhet
gebied.Debereikbaarheidvanwoningenenbedrijven iseenontwerpopgavevoorde
tracésvandealternatieven.Bijhetontwerp istevenszoveelmogelijk rekeninggehouden
metdebegrenzingvandepercelen.Deeffectenvoordelandbouw hebben betrekkingop
hetverliesaanlandbouwgrond doorhet ruimtebeslagvandewegende bereikbaarheid
vandepercelen.
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Verliesaan landbouwgrond
Omdatinhetontwerp,methetoogopdeontwikkelingvanOosterhout-Oost,gekozenis
voor hetparkway-principe meteenbredemiddenbermenzijbermen ishet ruimtebeslag
vandeweggroterdanbijeennieuweweggebruikelijk is.Intabel4.3 isperalternatief het
totale ruimtebeslag(ha)oplandbouwgrondweergegeven.Deberekeningisgebaseerdop
delengtevanhettracéoplandbouwgrond endemaximale breedtevan hetwegprofiel.Bij
hetalternatief BundelingZuidisookrekeninggehouden methettaludvandenieuwe
brugaanbeidezijdenvanhetkanaal.
Tabel4.3
0+
Pn
Bz

Ruimtebeslagoplandbouwgrond
Ruimtebeslag(ha)
0
10
18

Bereikbaarheidpercelen
Voorallealternatieven isdeontsluitingvanlandbouwpercelen eenuitgangspunt bijhet
ontwerp.Hetontwerp kanechterweltotomrijdafstanden leiden.Indiendit hetgevalis,is
ersprakevaneenverslechteringvandebereikbaarheid.
Bijdealternatieven ParallelNoordenNulpluskanallelandbouwverkeerafkomstigvanhet
gebiedtussendeHeistraat enhetkanaalkanontsluitenviadenieuweparallelweglangs
deWesterlaan (richtinghetzuiden),viadeHoogstraat (westelijke richting)ofviade
nieuweaansluitingtenbehoevevanOosterhout-Oost (richtinghetnoorden).Omrijdafstandenzijninallegevallenbeperkt. Dealternatieven zijnneutraal(0)beoordeeld.
Dezuidtakvanalternatief BundelingZuidsnijdt hetlandbouwgebiedtussendeHeistraat
enhetkanaaldoormidden envormtdaarmeeeenbarrièrevoor landbouwvoertuigen.
Landbouwverkeer dientviadeKanaaldijk Noordonderdenieuwebrugterijdenomde
gebiedentebereiken.Echter,hetlandbouwverkeer kan,integenstellingtotdeandere
alternatieven noggebruik makenvandeWesterlaan endedirecteaansluitingvande
DoelstraatvoordeontsluitingvandelandbouwpercelenterhoogtevanHetBlik.Omrijdafstandenzijnook inditgevalbeperkt,alternatief Bzisneutraal(0)beoordeeld.
Recreatieveroutes
Bijdealternatieven PnenNulpluskomtdeoversteekvandeWesterlaanterhoogtevande
Doelstraattevervallen.Deoost-west routevanuitdekernDongenwordtechterniet
aangetastaangezien hetgebiednoggoedbereikbaar isviadeRijensestraatwegonderde
brug.Denoord-zuid routevoormetnamefietsersisdoor hetaanleggenvanfietstunnels
onderdeHeistraatgewaarborgd.HetNulplus-alternatief enParallelNoordhebbengeen
effectopderecreatieveroutesbinnen hetplangebied enzijn neutraalbeoordeeld(0).
Dezuidelijketakvanalternatief BundelingZuidverstoorttennoordenvanhetkanaalgeen
recreatieve routesomdatdeverbindingvandeOudeDongenseBaanmetdeHeikantsestraat doormiddelvaneenfietstunnelgewaarborgd is.Tevensisdeweglangsdenoordzijdevanhetkanaalnogbeschikbaar alsrecreatieve route,omdatdezeonderdenieuwe
brugdoor loopt.
Doordebundelingvanhettracémethetkanaalaandezuidzijdevanhetkanaalende
aansluitingmetdeSteenstraatverstoort hetalternatief deingangvanhet uitloopgebied
deDuiventoren.Deweglangshetkanaalzalbegaanbaar blijven maarverliestzijnfunctie
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als recreatieve route.Hetalternatief heeftgeeneffectopfietsroutes inhetgebied.Alternatief BundelingZuid isvoordit criterium licht negatiefbeoordeeld (-).
Aantrekkelijkheid recreatie
Deaantrekkelijkheidvoor recreatiewordt bijalternatief BundelingZuidnegatiefbeïnvloeddoordeliggingvanhettracé inhetbosgebiedzuidelijkvanhetkanaal.Debundelingvandewegmethetkanaalmitigeert deomvangvandeeffecten maarin beperkte
mate.Hetalternatief scoort negatief(--).Deanderetweealternatieven zijn neutraal
beoordeeld(0).

4.1.4

Overzichtbeoordelingstabel
Tabel4.4
aspect
Bebouwing
Landbouw
Recreatie

4.1.5

Overzichtvandeeffectbeoordelingvandeaspectenbebouwing, landbouwen
recreatie
criterium
0+
Pn
Bz
Verlieswoonfunctie
--Verlies bedrijfsgebouwen
-0
0
Verlies landbouwgrond
0
-Bereikbaarheid percelen
Recreatieveroutes
Aantrekkelijkheid recreatie

0

0

0

0

0

0

0

--

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Bijderealisatievandeplannen inhetkadervanhetstructuurplan Oosterhout-Oost zalde
effectbeoordelingzoalsdezeintabel4.4isopgenomen nietveranderen.
Deknelpuntentenaanzienvanbestaande bebouwingzijn nietandersdanzonderde
ontwikkelingOosterhout-Oost. Dewegzaleerderwordenaangelegddandegeplande
woningen enbedrijven.
Hoewelindereferentiesituatie hettotaleareaallandbouwgrond inhetzoekgebiedsterk
afneemtzullendegebiedengelegentussendenieuwewoon-enbedrijfclusters nogals
landbouwgrond ingebruikzijn.Hetruimtebeslagvandewegdattenkostegaatvande
landbouw isdaarom hetzelfdeomdat,alsdewegnietzouworden aangelegd,degrondin
gebruikzouzijnalslandbouwgrond.
Watrecreatie betreftwordendeeffecten oprecreatieveroutesende aantrekkelijkheid
gelijk beoordeeld,omdat hetnegatieveeffect metnamehetgebiedtenzuidenvanhet
kanaalbetreft.
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4.2

4.2.1

oranjewoud

Geluidentrillingen

Wettelijkkaderenbeleid
In MERFase 1is reeds een uitgebreid overzicht opgenomen van het wettelijk kader en
beleid van het onderdeel geluid entrillingen. In deze paragraaf is nader ingegaan op de
geluidbelasting en het aantal geluidgehinderden die ten gevolge van de alternatieven
zullen voorkomen.
Intabel 4.5 is een overzicht opgenomen van dewettelijk vastgestelde grenswaarden voor
geluid (Wet geluidhinder). Dezegelden voor allewoningen,waarbij de hoogte afhangt van
de ligging binnen of buiten stedelijke omgeving. Bij het opstellen van het beoordelingskader (paragraaf 4.2.2) is hiermee rekening gehouden.
Normen wegverkeer(dB)in Wetgeluidhinder
Bestaandeweg
Nieuweweg
Bestaande
voorkeursgrenswaarde
48
48*
woning
max.stedelijke omgeving
68*
63
max.buitenstedelijk
68*
58
*:Geen normering,tenzijsprakeisvan eensaneringssituatie(woningen waarvoorde
geluidbelastingin 1986hogerwasdan60dB(A)
Tabel4.5

Voor bestaande wegen en bestaande woningen geldt geen normering in het kader van de
Wet geluidhinder, tenzij dewegwordt gereconstrueerd.Zie hiervoor het onderstaande
onderdeel reconstructie.
Bij een nieuwe weggeldt eenvoorkeursgrenswaarde van 48 dB en een maximum tot 58
dB in een buitenstedelijke omgeving. Bij overschrijden van devoorkeursgrenswaarde zal
door middelvan onderzoek vastgesteld moeten worden of maatregelen kunnen worden
genomen. Ook kan bij het bevoegd gezageen ontheffing voor een hogerewaarde worden
aangevraagd (tot 58 dB).
Beoordelinghinderdoorgeluid
Naasthetwettelijk beoordelingskader indeWetgeluidhinder,waarbijin principeper
geluidsoort apartwordtbeoordeeld,kanvoordebeoordelingvandehinderdoorgeluid
gebruikworden gemaaktvan-oponderzoekgebaseerde-correlatiestussen degeluidbelasting(indBofdB(A))endehinderbeleving(methodeMiedema)Dezecorrelaties
makenhettevens mogelijk eengewogengeluidbelasting(mkmof milieukwaliteitsmaat)
teberekenen ingevallenwaarmeerderegeluidsoorten eenrolspelen(zoalsverkeerslawaaienindustrielawaai). Bijdezogenaamdemethode-Miedema(zieookparagraaf
4.2.5)wordt devolgendebeoordelingvoordeakoestische kwaliteitgehanteerd(NB:
situatie metalleenverkeerslawaai):
geluidbelastingindB
beoordelingakoestische kwaliteit
< 48
goed
48-53
redelijk
53-58
matig
58-63
tamelijk slecht
63-68
slecht
>68
zeerslecht
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Reconstructie
Aangezien indealternatieven ookbestaandewegdelenwordenaangepast (o.a.opde
Heistraat endeWesterlaan) kanooksprakezijnvanReconstructie indezinvandeWet
geluidhinder. DevraagofsprakeisvanReconstructie isnietzozeerrelevantvoorde
effectbeoordelingvandealternatieven maarkanwelgevolgen hebbenvoordeverdere
ruimtelijke proceduresenvergunningverlening.Indeeffectbeoordeling ishier derhalve
niet naderopingegaan.
Erissprakevaneenreconstructie indezinvandeWetgeluidhinder bijeenwijzigingopof
aaneenaanwezigewegwaarbijdetoenamevandegeluidbelasting2dB(afgerond 1,5
dB)ofmeerbedraagt. Deveranderingvandegeluidbelastingmoetwettelijk overeen
periode beginnend 1jaarvoordereconstructie eneindigend 10jaar nadereconstructie
worden bezien.Dewaardevan1,5 dBsluitaanbij hetverschilingeluidniveau datkan
wordenwaargenomen.
Bijreconstructie isdenormeringafhankelijkvandesituatievoor hetwijzigen.Inde
onderstaande tabel(4.6)zijndezewaardenweergegeven.
Tabel4.6

Grenswaarden voorwoningenbijreconstructievan een weg

Situatie

Voorkeursgrenswaarde
[dB]

Heersendewaarde< 48dB

48

Eerderhogerewaardevastgesteld

Laagstevan:
•

Heersendewaarde(metdrempelwaarde 48dB)

•

Hogere(vastgestelde)waarde

•

Heersendewaarde(metdrempelwaarde 48dB)

Nogtesaneren saneringssituatie
Overigegevallen

48

Bijeenreconstructievaneenwegdient inhetkadervanhet uiteindelijk tenemen besluit
(het bestemmingsplan) deberekendegeluidbelastingtewordengetoetstaandegrenswaardenvandeWetgeluidhinder. Indiende(voorkeurs)grenswaardewordtoverschreden,
moetwordenbeoordeeld ofmaatregelenter beperkingvanhetgeluid mogelijk zijn.Als
maatregelen nietmogelijkzijn,dienteenhogeregrenswaardetewordenvastgestelddoor
hetbevoegdgezag.Omhiervoor inaanmerkingtekomen magdetoenamevande
geluidbelasting maximaal 5dBbedragen.

4.2.2

Beoordelingskader
Intabel4.7 ishetbeoordelingskader voorgeluidentrillingen opgenomen.Ditbeoordelingskader isdeels-voorwat betreft degeluidbelastingopwoningen-gebaseerdophet
beleidenderegelgevingtenaanzienvangeluid.Daarnaast iseenaantalcriteriaopgenomenomdeeffectentekunnenbeschrijven.Decriteriazijnzodaniggekozendateenzo
goedmogelijk inzicht ontstaat indeonderscheidende effecten,degehanteerde grenzen
(aantaldB)zijngerelateerdaandeindeWghopgenomenwaarden.
Tabel4.7
Thema

BeoordelingskadervanhetthemageluidentrillingeninMERFase2

Geluidentrillingen
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Aspect
Geluidbelasting

Criterium
Geluidbelast oppervlak (>48dB(A)) inha
Aantalgeluidbelastewoningen (> 48dB(A))
Aantal geluidgehinderden
Aantalgeluidgehinderden tijdens aanleg
Geluidbelast oppervlak inEHS (> 48dB(A))inha
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Trillingen

Trillingshinder

Geluidbelasting
Voor hetaspectgeluidbelastingiseenvijftalcriteriaonderzocht enbeoordeeld1.Hetgaat
omhetgeluidbelast oppervlak, hetaantalgeluidbelastewoningen,hetaantalgeluidgehinderden enhetaantalgeluidgehinderden tijdensaanleg.
Trillingen
Hetonderdeeltrillingen isovergenomen uit WIER Fase1. Daarisdekansoptrillingshinder
beschreven aandehandvanhetaantalobjecten dichtlangshettracé.

4.2.3

Effectbeschrijving
ActualiseringMER
DeinditMERopgenomengeluidberekeningenzijnvoldoendevoordeeffectbeoordelingen
en devergelijkingtussendealternatieven.Ten behoevevanhetuiteindelijkeruimtelijke
besluit(waarditMEReenonderdeelvanzalzijn),dienteen gespecificeerde
geluidberekeningteworden uitgevoerd.

Modelberekeningen
Deeffectenvanhetwegverkeerslawaaizijn berekendmetbehulpvaneengeluidmodel.
Ditmodel(Geonoise)voldoetaanwettelijkevereisten dieaanakoestischemodellenwordengesteld.Opgemerktdienttewordendatdeberekeningen inhetkadervanhetMER
zijnopgezettenbehoevevandevergelijkingvandealternatieven.Inhetkadervanhet
bestemmingsplanwordtnaderonderzoekgedaan naardespecifiekegeluidsituatietotop
woningniveau.Opdat momentvindtookdefinale besluitvormingoverdetoegestane
geluidbelastingopgevelniveau.
Hetmodelmaaktgebruikvandeverkeersgegevens diezijnontleendaandeverkeersmodellering(ziehoofdstuk 6,MERFase1enbijlage3,verkeer).Ditbetreft deetmaalintensiteitenvaneengemiddeldeweekdag,deverdelingvanhetverkeeroverhetetmaal
(dag-,avond-ennachtperiode) endeverkeerscategorieën (licht,middelzwaarenzwaar).
Daarnaast isinhetmodelrekeninggehoudendebestaandetypeverhardingvandewegen
enmethetgeluidschermlangsdeWesterlaan.
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Hetfietspadnaasthetgeluidschermlangsde Westerlaan
Deberekeningenzijn uitgevoerd meteenzogenaamd rastermodel.Hiermeezijngeluidcontouren gemaaktenis(metbehulpvanGIS)hetgeluidbelast oppervlak (pergeluidbelastingsklasse van5dB)bepaald.Verderzijn kaartengeproduceerd diehetverschil
aangeventussendegeluidbelastingbijdealternatieven endereferentiesituatie (zie bijlagegeluid).
Hetaantalgeluidgevoelige bestemmingen pergeluidbelastingsklasse isberekendmet
behulpvanGIS.Hierbij isgebruikgemaaktvaneenbestandwaarinallewoonbestemmingeninhetstudiegebiedzijnopgenomen.Degeluidbelasting indeEHSisbepaaldvoor
deetmaalperiodevaneengemiddeldeweekdag.HetoppervlakvandeEHS per
geluidbelastingscategorie isberekendmetbehulpvanGIS.
Omdeeffecten duidelijker tekunnen beschrijven isinhetakoestisch modelookde
geluidbelastingoprepresentatievewoningenberekend.
Indit hoofdstuk zijnderesultaten getoondvoordeeffectenvandealternatieven invergelijkingmetdereferentiesituatie in2020.Somsisterillustratie ookdegeluidbelastingin
dehuidigesituatieweergegeven.
Bijhetopstellenvanhetdegeluidmodellenvoordealternatieven isrekeninggehouden
metdeschetsontwerpen.Ditbetekentdatvoordealternatieven 0+enPndesituatie
waarbijdehuidige hoofdrijbaan (west)enfietspad(oost)in hetmodelisomgedraaid
zoalsinhoofdstuk 2isbeschreven.Dehoofdrijbaan isderhalve,invergelijkingmetde
bestaandesituatie,verschoven.Detailinformatie overdegeluidmodellen,de contourenkaarten endekaartendiedeverschillen latenzienmetdereferentiesituatie zijn
opgenomen inbijlage4,geluid.
Geluidbelast oppervlak
Deeffectenvandealternatieven ophetgeluidbelast oppervlakzijnweergegeven infiguur
4.12.Deoppervlakten zijn berekendopbasisvandecontourenkaarten indebijlage4,
geluid.Deverschillentussendealternatieven endereferentiesituatie (2020)zijn infiguur
4.13weergegeven.Infiguur4.14 ishettotaleareaalaangeluidbelast oppervlak meteen
geluidbelastinggroter dan48dBweergegeven.
Allealternatieven uitgezonderd hetNulplus-altematiefleidentot eenafnamevanhet
areaalmeteenlagegeluidbelasting(tot 48dB)eneentoenamevanhetareaalmeteen
hogeregeluidbelasting invergelijkingmetdereferentiesituatie 2020.
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Ter illustratie is ook de huidige situatie in defiguren opgenomen.Tenopzichte van de
referentiesituatie is het areaal met een lage geluidbelasting hoger.
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4.2.4

Geluidbelasting bij gevoelige

bestemmingen

Totaal
Alle alternatieven hebben effect op de geluidbelasting van woningen in het studiegebied.
In defiguren 4.15, 4.16 en 4.17 zijn de effecten op het aantal geluidbelaste woningen
samengevat. Hettotaal aantal woningen is bepaald aan de hand van een gegevensbestand met de locatie van alle woningen in het studiegebied. In bijlage 4, geluid, zijn
uitsneden opgenomen van het geluidmodel.
Deeffecten van het Nulplus-alternatief zijn verwaarloosbaar: invergelijking met de
referentiesituatie 2020 is het aantalwoningen per geluidbelastingsklasse nagenoeg
gelijk.
Ook alternatief Pnheeft invergelijking met de referentiesituatie 2020 weinig effect. Ook
bij dit alternatief is het aantalwoningen per geluidbelastingsklasse ongeveer gelijk aan
de referentiesituatie.
Alternatief Bz laat een daling zien van het aantalwoningen in de hogere geluidbelastingklassen.
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Aantal woningen met eengeluidbelasting groter dan 48 dB, vergeleken met de
referentiesituatie
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Geluidbelasting langs de Westerlaan
Indit kaderwordt ingezoomdopdegeluidbelastingdielangsdeWesterlaan optreedt.
LangsdeHeistraat/Ekelstraat enWesterlaanzijn-naastdemodelberekeningen endekaarten metgeluidcontouren,
ziedebijlagegeluid-berekeningen uitgevoerdvoorenkele maatgevende puntenlangsdezewegen.Ookis
geluidbelastingvoorenkelepuntenopenigeafstandvandewegberekend(tweede-lijnsbebouwing). Deberekende
geluidbelastingisweergegeven inonderstaandetabel.Deliggingvandepunten isweergegeven ineenkaartin

bijlage 4,geluid.
Uitdeberekeningen blijkt datdegeluidbelastingbijdealternatieven 0+enPnongeveergelijk isaandievande
referentiesituatie bijdeWesterlaan(figuur4.18).VoorBzneemtdegeluidbelastingduidelijk af. Deafnamebedraagt
maximaal3dB.

Nr.

Straat+huisnr.

100
101
102
103
106
110
111
112
113
114

Rijensestraatweg
Jupiterlaan
Venusstraat
Spaarnelaan
Spaarnelaan
Jupiterlaan
Polarisstraat
Venusstraat
Merwedelaan
Merwedelaan

Geluidbelastingaangevelop5meterhoogteindB(gecumuleerd)
Huidig
Autonoom
0+
Pn
2007
2020
57,5
57,9
58,1
58,1
54,7
55,3
55,2
55,3
61,0
61,5
63,3
63,3
65,2
65,7
66,6
66,6
67,4
68,1
67,9
68,2
47,7
47,9
47,9
48,1
48,1
48,1
55,0
55,3
55,3
53,2
53,5
53,3
54,7
54,8
54,9

Bz
54,5
52,3
58,1
62,0
64,1
45,6
46,1
52,1
50,7
52,0

Inbijlage4(geluid) isvoorhetallegeluidgevoelige bestemmingen in hetplangebied eentabelopgenomen metde
geluidbelastingaandegevel.Indezebijlagezijntevensdeberekendegeluidcontourenweergegeven.
Uitdeberekeningen blijkt datdirectlangsdeWesterlaan,bijhetgedeeltezonderscherm,bijdealternatieven
NulplusenPneengeluidbelastingoptreedt die-volgensdemethodeMiedema-alsslecht moetwordenaangeduid.
Voordetweedelijnsbebouwing isdeakoestische kwaliteit redelijktot matig.Inhetgrootstedeelvandewoonwijk
langsdeWesterlaan leidtdeWesterlaan niettoteenhogegeluidbelasting:volgensdemethodeMiedema isde
akoestische kwaliteit daargoed.
Ref2020
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In de nevenstaande figuren zijn
uitsneden uit het geluidmodel van
de situatie bij de Westerlaan
weergeven.
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Geluidhinder
Degeluidhinder indewoonomgevingisbepaaldmetbehulpvandemethodeMiedema.
Dezemethodegaat uitvaneenrelatietussendegeluidbelastingenhetpercentagemensendatinmeer-ofminderematehinder ondervindt. Erwordt daarbij onderscheid
gemaakttussendrieniveausvanhinder.Basisvoordeberekeningenvandehinder ishet
aantalgeluidbelastewoningen,waarbij eenaannameisgedaanvoorhetaantalbewoners
perwoning.
Deberekendehinder (invergelijkingmetdereferentiesituatie 2020) isweergegeven in
figuur4.20.Deverhoudingtussenverschillende hinderklassen isinfiguur4.21 weergegeven.
HetNulplus-alternatief heeft nagenoeggeeneffectophetaantalgehinderden.Alternatief
Pnleidttot eenafnamevandegeluidhinder, metnamelangsdebestaande Heistraat.De
afnamevandegeluidhinder ishetgrootst bijhetalternatiefBz.
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Figuur4.20
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opzichtevandereferentiesituatie(2020)
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4.2.6

Aantalgeluidgehinderdenperalternatief, voordriehinderniveaus

Geluidbelasting in de EHS
Deverstoring door geluid in de EHSwordt beschreven aan de handvan het areaal per
geluidbelastingsklasse in de EHS.Deresultaten van de berekeningen zijn weergegeven in
de figuur 4.22, 4.23 en 4.24.
Hetalternatief Bz leidt tot een toename van de geluidbelasting in de EHS,in vergelijking
met de referentiesituatie (2020). Het alternatief 0+ heeft vrijwel dezelfde geluidbelasting
in de EHSals de referentiesituatie. Het alternatief Pn kent een kleine toename van de
geluidbelasting in de EHS.Detoename van hetverstoord oppervlak in de EHSis
beoordeeld in paragraaf 4.7 (natuur).
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GeluidbelastingEHS, verschilmetreferentiesituatie (2020)
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4.2.7

GeluidbelastingindeEHS, areaalmetmeerdan48dB, verschilmet
referentiesituatie (2020)

Geluid in de aanleg fase
Als gevolgvan bouwverkeer enwellicht ook het instellen vantijdelijke routes voor het
verkeer kan in de aanlegfase geluidhinder optreden. Bij de planningvan de aanlegen de
afspraken met de aannemer worden afspraken gemaakt om hinder en overlast zo veel
mogelijk te voorkomen.
Geluid door bouwwerkzaamheden en bouwverkeer
Dekans op het optreden van geluidhinder in deaanlegfase isgekoppeld aan de omvang
van de ingreep en de plaats waar de ingrepen plaatsvinden. Bij alternatief Bz is de kans
op optreden van geluidhinder in dewoonomgeving klein. Dezealternatieven zullen echter
wel leiden tot geluidbelasting in de EHS.Het alternatief Pnligt grotendeels op enige
afstand van woonbestemmingen. Deeffecten in de aanlegfase blijven daardoor beperkt.
Bij deze alternatieven zijn ook detijdelijke effecten op de EHSklein.Alternatief 0+ leidt
tot ingrepen langs de bestaande Heistraat. Dit kan leiden tot geluidhinder in de aanlegfase.
Geluid door tijdelijke verkeersmaatregelen
Hetalternatief 0+ wordt aangelegd ter plaatse van de bestaande N629. Hierdoor zal het
naar verwachting nodigzijn om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen.
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Alternatief Bzkannagenoeggeheelbuiten hetverkeerwordengerealiseerd.Hetisvoor
ditalternatiefdanooknauwelijks noodzakelijkomtijdelijke routesaantegeven.
Alternatief Pnligtdeelsopdebestaande Heistraat. Hetrealiserenvandit deelvandeweg
vraagtomtijdelijke verkeersmaatregelen.
Beoordeling
Debeoordelingvoordeverschillende aspectenvanmogelijke hinder indeaanlegfase is
opgenomen intabel4.8.Debeoordelingen zijnsamengevattot éénbeoordelingvoorde
effecten indeaanlegfase.
Tabel4.8
Hinder door

Beoordelinggeluidhinderaanlegfase
Criterium
0+
Pn
Woonomgeving
--

bouwwerk-

Natuur

o/-

Woonomgeving

--

-

0

Natuur

0

0

0

o/-

o/-

Aspect

Bz
0

o/-

zaamheden
Hinder door
tijdelijke
verkeersmaat
regelen

Totaalbeoordeling geluidhinder

•

aanlegfase

4.2.8

Trillingen
Hetonderdeeltrillingen isovergenomen uit WIER Fase1. Deuitwerkingvandedrie
alternatieven heeft nietgeleidtot eenveranderingvandeuitgangspunten enniet
geresulteerd ineenanderebeoordeling.
Dealternatieven BzenPnleidentot eenafnamevandeverkeersbelastingopde
bestaande Heistraat. Hierdoor neemtdekansoptrillinghinder af.Bijalternatief Bzneemt
ookdekansoptrillinghinder langsdeWesterlaanaf.Hetalternatief 0+heeftgeeneffect
optrillinghinder tenopzichtevandereferentiesituatie.

4.2.9

Overzichteffectbeoordelingen
Dekwantitatieve effectenzijn indezeparagraafvertaaldnaareenkwalitatievebeoordelingtenopzichtevandereferentiesituatie. Deresulterende kwalitatieve beoordelingis
weergegeven intabel4.9.
Tabel 4.89
Aspect
Geluid

Trillingen
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Overzicht van de effectbeoordeling van het aspect geluid
Criterium

0+

Pn

Bz

Geluidbelast oppervlak (>48 dB) in ha

0

-

Aantal geluidbelaste woningen (>48 dB)

0

0/0

0/+

Aantal geluidgehinderden

0

0

0/+

Aantal geluidgehinderden tijdens aanleg

-

o/-

0/-

Geluidbelast oppervlak in EHS(>43 dB) in ha
Trillingen

0
0

0

-

0/+

+
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4.2.10

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
Deontwikkelingen inhetkadervanOosterhout-Oost hebbengeengevolgenvoorde
effectbeschrijvingvanhetonderdeelgeluidentrillingen.
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Luchtkwaliteit
Wettelijkkaderenbeleid
Wetmilieubeheer
Debelangrijkstewet-enregelgevingvoorluchtkwaliteit isvastgelegdinTitel 5.2
LuchtkwaliteitseisenvandeWetmilieubeheer (Wm).InsamenhangmetTitel5.2zijn de
grenswaardenvoor luchtkwaliteit inBijlage2vandeWm opgenomen.
InTitel5.2Wmisbepaalddatbestuursorganen eenbesluitdatgevolgenkanhebbenvoor
deluchtkwaliteit kunnennemenwanneer:
•
•
•
•

wordtvoldaanaandeinbijlage 2Wmopgenomengrenswaarden;
eenbesluit(persaldo)niet leidttot eenverslechteringvande luchtkwaliteit;
aannemelijk isgemaaktdateenbesluit 'niet inbetekenende mate'bijdraagt aan de
concentratievaneenstof;
hetprojectisopgenomenin hetNationaalSamenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL).

BijTitel5.2Wmhoren uitvoeringsregels diezijnvastgelegd inAlgemeneMaatregelenvan
Bestuur(AMvB)enministeriële regelingen.DevolgendeAMvB'senregelingenzijnof
kunnen relevantzijnbijluchtkwaliteitonderzoeken:
•
•
•
•
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AMvBenRegelingnietinbetekenende matebijdragen;
Regelingprojectsaldering2007;
Regelingbeoordelingluchtkwaliteit 2007;
BesluitGevoeligebestemmingen.
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Grenswaarden
De(Europese)grenswaardenvoordeconcentratiesvanluchtverontreinigende stoffen in
debuitenluchtzijnvastgelegd inBijlage 2vandeWetmilieubeheer. Dezegrenswaarden
zijn gerichtopdebeschermingvandegezondheidvanmensenendienenop
voorgeschreven datatezijn bereikt.Intabel4.9zijndegrenswaardenweergegeven.
Tabel4.9 Grenswaarden met ingangvan'

L augustus 2009
Grenswaardeninpg/m3 geldendop

Component

Concentratiesoort

jaargemiddelde
24-uursgemiddelde
jaargemiddelde
jaargemiddelde
uurgemiddelde
8-uurgemiddelde
jaargemiddelde
24-uursgemiddelde
uurgemiddelde
jaargemiddelde

01-08-2009

11-06-2011

48*
75

40
50

01-01-2015

*)Toegestane 1
aantal
overschrijdingen i
perjaar
]

40
50
Fijnstof (PM25)
25
60
60
40**
Stikstofdioxide (NOJ
300
300
200**
Koolmonoxide(CO)
10.000
10.000
10.000
Lood(Pb)
0,5
0,5
0,5
125
125
125
Zwaveldioxide(S02)
350
350
350
Benzeen(QFU
10
5
5
* Buitendezone"midden"endeagglomeratiesAmsterdam/Haarlem,Rotterdam/Dordrecht enUtrechtis
dezegrenswaarde40ug/m3.
** Indeagglomeratie Heerlen/Kerkrade isdezegrenswaardealop01-01-2013van kracht.
Fijnstof (PM10)

Naastgrenswaardenzijnervoordestoffen benzo(a)pyreen,ozon,arseen,cadmiumen
nikkelrichtwaarden opgenomen inBijlage 2vandeWetmilieubeheer. Richtwaarden
geveneenkwaliteitsniveauvandebuitenluchtaandatzoveelmogelijk moetzijn bereikt.
Deverwachtingisdatderichtwaardenvoordezestoffen nergensinNederlandworden
overschreden.
Besluitnietinbetekenendematebijdragen
InhetBesluitnietinbetekenendematebijdragen (luchtkwaliteitseisen) (NIBM)is
vastgelegdwanneer eenproject niet inbetekenende matebijdraagtaandeconcentratie
vaneenbepaaldestof.Eenproject draagt nietinbetekenendematebijalsdetoename
vandeconcentraties indebuitenluchtvanzowelN02alsPM10niet meerbedraagt dan3%
vandejaargemiddelde grenswaardevoordiestoffen.Ditkomtvoor beidestoffen neerop
eenmaximaletoenamevandeconcentraties met1,2 ug/m3.Projecten dienietin
betekenende matebijdragenaandeverslechteringvandeluchtkwaliteit hoeven niet
getoetsttewordenaandegrenswaarden uitdeWetmilieubeheer.Welmoetworden
aangetoond datalsgevolgvanhetproject dejaargemiddelde concentraties PM10enN02
niet metmeerdan 1,2 ug/m3toenemen.IndeonderhetBesluit NIBMvallende Regeling
nietinbetekenendematebijdragen (luchtkwaliteitseisen) istot slot eenaantal
categorieënvanplannen(projecten) opgenomenwaarvoortot eenbepaaldeomvang
zonder meergeldtdatdezeplannen niet inbetekenende matebijdragen.Blijftde
ontwikkelingbinnendevoordezecategorieënopgenomengrenzen,danishet projectper
definitie niet inbetekenende mate,hoeftdit niet metberekeningenteworden aangetoond
enhoeftookindatgevalverdergeentoetsingaandegrenswaarden plaatstevinden.
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Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007
In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl2007) zijn regelsvastgelegd voor de
wijze van uitvoeringvan luchtkwaliteitonderzoeken. Bepaald is onder andere waar en hoe
de luchtkwaliteit vastgesteld dient te worden. Hiertoe isvastgelegd met welke
(standaard)rekenmethode gerekend moet worden. Hierbij wordt grofweg een verdeling
gemaakt in wegen in stedelijk gebied (SRM-1), buitenstedelijke wegen (SRM-2) en
industriële bronnen (SRM-3).
Tevens isvastgelegd dat gebruik gemaakt dient teworden van enkele generieke
invoergegevens welke jaarlijks worden vastgesteld.Tot deze gegevens behoren de
achtergrondconcentraties, de emissiefactoren en de meteorologie.
Zeezoutcorrectie
In artikel 35 lid 6en bijlage 4van de regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 wordt
aangegeven dat de concentraties van zwevende deeltjes (PM10),die zichvan nature in de
lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor degezondheid van de mens, buiten
beschouwing mogen worden gelaten. Pergemeente is een aftrek voor de jaargemiddelde
concentratie fijn stof gegeven.Voor de gemeenten Dongen en Oosterhout bedraagt deze
correctie 3,0 ug/m 3 .Voor het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemiddelde grenswaarde fijn stof is bepaald dat deze in heel Nederland met 6dagenverminderd mag
worden. In bijlage 5, luchtkwaliteit, is noggeen rekening gehouden met de zeezoutcorrectie bij de resultaten voor PM10. Dit iswel gebeurd in detabellen in paragraaf 4.3.4.

4.3.2

Werkwijzeluchtkwaliteit
Aantekeningmetbetrekkingtotdebeoordelingluchtkwaliteit
Elkjaar past hetministerievanInfrastructuur enMilieudetehanterenemissie-en
achtergrondconcentraties naardelaatsteinzichten aan.Deluchtkwaliteitsberekeningen die
inMERFase1zijngebruiktzijngebaseerdopkentallen uit hetjaar2007. De
imissieconcentratiesgenoemdindit hoofdstukzullenderhalvenietovereenkomen met
resultaten alsdeactuelekentallenzoudenwordengehanteerd.Voordebeoordelingen
vergelijkingvandediversealternatieven heeftdit echtergeengevolgen. De
imissieconcentraties zullenbijelkalternatiefnamelijkallemaalevenveelveranderen
waardooreendevergelijkbaarheidvandealternatieven gehandhaafd blijft.
Tentijdevandemotivatievanhetuiteindelijke besluitzaleenactueel
luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerdmoetenwordenomzekertestellen dathetplanvoldo'
aandewettelijkevereistenomtrent luchtkwaliteit.

Strikt genomen dient in het landelijk gebied gerekend teworden met het SRM-2 model
van TNO.In dit MERis gezien de efficiëntie echter gerekend met het CARIImodel versie
6.1.1 (SRM-1). Deresultaten van CARIIgeven een goede indicatie van dete verwachten
luchtkwaliteit als gevolgvan autoverkeer. Ten behoeve van wijzigingvan het bestemmingsplan zal het voorkeursalternatief (VKA) uiteindelijk doorgerekend moeten worden
met het uitgebreidere SRM-2 model. Deuitkomsten uit detwee modellen komen
nagenoeg overeen enzullen,gezien de lage concentraties, geen verschil maken in de
beoordeling.
CARIIversie 6.1.1
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Voor hetberekenenvandeluchtkwaliteit endeeffecten daaropis gerekendmethetsoftwarepakket CARII versie6.1.1.CARstaatvoorCalculationofAir PollutionfromRoad
traffic.Metditverspreidingsmodelishetmogelijk eenprognosetemakenvan luchtverontreinigende stoffen langswegen.CARIIberekentdeimmissieconcentratievoorde
aangegevenstoffen opeenintegevenafstandvandewegas.Voordete onderscheiden
componenten bevat hetmodeleenstandaard achtergrondconcentratie, dieisgebaseerd
opstatistischegegevens(voordehuidigesituatie,opbasisvanmeetgegevens) enaannamesvoordetoekomstige situatie.Bijdetoekomstige situatiewordt uitgegaanvaneen
geleidelijkeverbeteringvandeluchtkwaliteit, onderanderealsgevolgvanhetafnemen
vandeuitstootvanN02enPM10per voertuigkilometer.
Deberekeningenzijn uitgevoerdvooronderstaande bestaandewegen:
Bovensteweg
Ekelstraat
Provincialeweg
Heistraat1
Heistraat2
Middellaan
Westerlaan

Daarnaastzijnluchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerdvoordenieuwewegenzijnde:
• Nieuwwegvak 1: paralleltot splitsingspunt
• Nieuwwegvak2:zuidelijketakover kanaal
Terverduidelijkingzijnin figuur4.31dewegvakkenweergegeven opdekaart.
VoorderijkswegA27zijngeenimmissieberekeningenuitgevoerdaangeziendeaanleg
vaneennieuwtracéniettot eenveranderinginverkeersintensiteit opdezewegleidt.
Deluchtkwaliteit isberekendvoor:
• 2007:dehuidige situatie
• 2020:autonoom
• 2020:inclusiefdealternatieven
Degegevensuithetverkeersmodelvandehuidigesituatiezijngekalibreerd optelcijfers
vanhetjaar 2004.Deverkeersgegevensvan2007zijnverkregen dooreenautonomeontwikkelingvan1,5% perjaaroptetellen bijdetelcijfers.Voordewegvakkenwaardatop
vantoepassingisrekeninggehouden metcongestie.
Omdatdewegpasin2011/2012 gerealiseerdzalworden isgeenberekeningvan de
luchtkwaliteit voor hetjaar 2010uitgevoerd.
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Bovensteweg
Ekelstraat
Provincialeweg
Heistraat1
Heistraat2
Middellaan
Westerlaan
Nieuwwegvak2

Figuur4.31

Dewegvakkenzoalsdiegebruiktzijnindeverkeers-enluchtkwaliteitanalyse

Beschouwde stoffen
DoorTNO zijnmethetmodelCAR IItestberekeningen uitgevoerdvooreensituatiewaarin
deintensiteiten enhetaandeelvrachtverkeer sterkzijnoverschat(TNO,2006).Uitdeze
berekeningenopbasisvanhetReferentieScenario(standvanzakenmaart2006)volgt
datdeconcentraties koolmonoxide,benzeenenzwaveldioxidezich(ruim)onderdegrenswaarden bevinden.OnderdezeomstandighedenwordendoorhetprogrammaCAR IIgeen
overschrijdingenvoorkoolmonoxide,benzeenenzwaveldioxidegerapporteerd.Omdatde
achtergrondconcentraties voordegenoemdestoffeninNederlandnietsterkvariërenis
bovenstaandealgemeengeldig.InhetMERis,gezienhetbovenstaande,als uitgangspunt
genomendatdegrenswaardenvandezestoffen nietwordenoverschreden.Ditgeldtook
voordenormvoorhetaantaloverschrijdingenvanhet uurgemiddelde N02.De
berekeningenzijndaaromooknietapartuitgevoerd.
CARIIbiedtgeenmogelijkhedenvoor berekeningenvandeconcentratie lood,maarinhet
Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2002vanhetRIVMisaangegevendatdeconcentraties lood
langswegenaljarengeenprobleem meerzijndoordeinvoeringvanloodarmeenloodvrijebenzine.
Denadruk indezerapportage ligtgezien bovenstaandetekstopN02enPM10.De resultatenvoordeoverigestoffenzijnweergegeveninbijlage 5, luchtkwaliteit.
InvoergegevensCARII
Voor hetberekenenvandeuitstoot metCARIIis eenaantalverkeers-enomgevingsgegevensnodig.
Deverkeersgegevensvandewegenzijnafkomstiguit hetmodelMidden-Brabant.Zievoor
eenoverzichtvandeeigenschappenvanditmodelhethoofdstukverkeer.Intabel4.11 is
eenoverzichtgegevenvandegebruikteverkeersintensiteiten.
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Tabel4.11:Overzichtintensiteiten (motorvoertuigenperdag, weekdaggemiddelden)
huidig
2007
25.490
17.170
4.620
18.840
19.200
13.630
14.150
n.v.t.
n.v.t.

Wegvaknr.en naam
3+4 Bovensteweg
9+10Ekelstraat
13+14Provincialeweg
29+30Heistraat1
11+12Heistraat2
19+20Middetlaan
21+22 Westerlaan
37+38Nieuwwegvak 1
33+34Nieuwwegvak2

autonoom
2020
29.850
29.320
5.090
29.160
28.340
18.100
16.300
n.v.t.
n.v.t.

0+

Pn

Bz

30.730
29.700
4.920
25.890
28.770
18.070
16.350
n.v.t.
n.v.t.

29.900
27.240
4.650
3.800
27.650
18.020
16.240
22.880
n.v.t.

29.910
27.570
4.650
3.880
17.630
18.030
6.380
23.050
10.450

Wegkenmerken
Dewegkenmerken (zoalsdieworden ingevoerd inhet modelCARII)zijn afgeleidopbasis
vandigitaleondergronden enfoto'svandelocaties.
Despecifiekewegkenmerken zijnopgenomen indebijlage luchtkwaliteit vanhet
bijlagenrapport.

4.3.3

Beoordelingskader
Toetsaandewettelijke grenswaarden
IndeWetluchtkwaliteit zijnvoorverschillende stoffen immissiegrenswaardenopgenomenwaaraandeluchtkwaliteit moetvoldoen inhetjaar 2010 en2020.Dealternatieven
zijn hieraangetoetst.
Emissie
Deemissievanluchtverontreinigende stoffen isreedsinMER Fase1voordealternatieven
beoordeeld.Diebeoordelingisindeuiteindelijke beoordelingstabel (tabel4.17)opgenomen.
Tabel4.12

BeoordelingskaderluchtkwaliteitvoorMERFase2

Aspect
Luchtkwaliteit

4.3.4

Criterium
Toetswettelijke grenswaarden
Emissie

Effectbepaling
Kwantitatief

Effectbeschrijving
Achtergrondconcentratie
Inonderstaandetabel4.13 staandeachtergrondconcentraties voor N02enPM10,zoals
dieinCAR IIvoor 2007en2020wordengehanteerd.
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AchtergrondconcentratiesN02enPM10

Tabel4.13

(Inclusiefzeezoutaftrekvan3,0\ig/m3 voorPM1()
Achtergrondconcentraties (ug/m3)
Wegvaknr en naam
3+4 Bovensteweg

9+10 Ekelstraat

13 + 14 Provincialeweg

29 +30 Heistraat 1

11+ 12 Heistraat 2

Stof

| 2007

N0 2

24,7

16,0

2020

| Norm 2020
40

PM 10

25,3

20,3

40

N0 2

24,3

15,7

40

PM 10

25,2

20,3

40

N0 2

23,7

15,5

40

PM 10

25,2

20,3

40

N0 2

23,7

15,5

40

PM 10

25,2

20,3

40

N0 2

23,7

15,6

40

PM 10

25,2

20,2

40

N0 2

23,3

15,4

40

PM 10

25,2

20,3

40

N0 2

23,3

15,4

40

PM 10

25,2

20,3

40

37 + 38

N0 2

40

PM 10

-

15,7

Nieuw wegvak 1

23,2

40

15,6

40

23,2

40

19 +20 Middellaan

21+22

Westerlaan

33 + 34

N0 2

Nieuw wegvak 2

PM 10

Toets aan grenswaarden
Stikstofoxyden (NOJ
Voor N0 2 heeft CARIIgeen (nul) overschrijdingen van de grenswaarde voor de uurgemiddelde concentratie berekend.Om die reden is deze niet opgenomen in detabellen.De
resultaten voor het uurgemiddelde N0 2 zijn wel opgenomen in bijlage 5, luchtkwaliteit.
Tabel4.14

JaargemiddeldeconcentratieN02in\ig/ m3in2020en2007
(grenswaarde40 ug/m3)
Jaargemiddelde concentratie N0 2 (ug/m 3 )
0+

Pn

27,5

27,8

27,6

27,6

21,9

21,9

21,5

21,5

27,3

17,6

17,5

17,4

17,4

35,5

23,9

23,4

16,6

15,6

2007
huidig

2020
autonoom

Bovensteweg

44,6

Ekelstraat

33,0

Provincialeweg
Heistraat 1

Beschrijvingwegvak

Bz

Heistraat 2

36,3

23,4

23,5

23,6

19,3

Middellaan

32,9

21,6

21,6

21,6

21,6

Westerlaan

38,5

23,8

23,8

23,8

17,6

-

20,8

20,9

-

19,9

Nieuw wegvak 1
Nieuw wegvak 2

-

-

Tabel4.14 geeft dejaargemiddelde concentratie N0 2 weer voor de huidige situatie (2007)
en desituatie in 2020.Vergeleken met de huidige situatie daalt de concentratie N0 2 ondanks detoename van deverkeersintensiteit. Ditwordt met nameveroorzaakt door de
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verlagingvandetoekomstige achtergrondwaarden endeverminderde uitstoot doortoepassingvanmodernere motoren invoertuigen.In2020overschrijdt opgeenvandewegvakken ingeenvandealternatieven dejaargemiddelde concentratie N02degrenswaarde
van40ug/m3.Tevenszijndealternatieven nietonderscheidendtenopzichtevanelkaar.In
dehuidigesituatie(2007)wordt degrenswaardevan40ug/m3weloverschreden opde
Bovensteweg.
Fijnstof(PMJ
Intabel4.15 isvoordewegvakken dejaargemiddelde concentratiefijn stof(PM10)opgenomen.Inbijlage 5,luchtkwaliteit,zijnderesultaten eveneensopgenomen.Daarisechter
noggeenrekeninggehouden metdezeezoutcorrectie.Indeonderstaandetabellen is dit
welhetgeval.
Tabel:4.15

JaargemiddeldeconcentratiePMWin\ig/m3in2007en2020
(grenswaarde40\ig/m3)
Jaargemiddelde concentratie PM 10 (ug/m 3 )
2007
huidig

Beschrijvingwegvak

2020
autonoom

0+

Pn

Inclusief zeezoutaftrek van 3,0 ug/

Bz
m3

Bovensteweg

37,0

22,3

22,3

22,3

22,3

Ekelstraat

27,7

21,3

21,3

21,3

21,3

Provincialeweg

24,3

20,7

20,7

20,7

20,7

Heistraat 1

29,5

21,7

21,6

20,5

20,5

Heistraat 2

30,1

21,5

21,5

21,5

20,9

Middellaan

27,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Westerlaan

31,9

21,6

21,6

21,6

20,7

Nieuw wegvak 1

-

-

-

21,0

21,4

Nieuw wegvak 2

-

-

-

-

20,8

In de huidige situatie

2 0 0 7 ) w o r d t de grer iswaarde niet o v e r s c h r e d e n .

schrijdt opgeenvandewegvakken eningeenvandealternatieven dejaargemiddelde
concentratie PM10degesteldegrenswaarde.Tevenszijn dealternatieven nietonderscheidendtenopzichteelkaarenvandereferentiesituatie (2020).
Tabel4.16

Aantaloverschrijdingen24-uursgemiddeldegrenswaardePM in2007en2020
(50ug/m3) (maximaal35overschrijdingen)
Aantal overschrijdingen 24-uursgemiddelde PM (ug/m)
huidig
2007

Beschrijving wegvak
Bovensteweg

autonoom
2020

0+

Pn

Bz

Inclusief zeezoutaftrek van 6 dagen
34

10

11

10

11

Ekelstraat

23

8

8

8

8

Provincialeweg

22

7

5

5

5

Heistraat 1

25

9

9

7

7

Heistraat 2

26

9

9

9

7

Middellaan

25

8

8

8

8

Westerlaan

27

9

9

9

7

-

-

-

8

8

-

7

Nieuw wegvak 1
Nieuw wegvak 2

Intabel4.16 ishetaantaloverschrijdingen vandenormvoor het24-uursgemiddelde concentratiefijn stofopgenomen.Bijgeenvandewegvakken isingeenvandejaartallen
sprakevanoverschrijdingvandenorm(maximaal35keerperjaar)vande24-uursgemid-
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delde grenswaarde. Dealternatieven zijn niet onderscheidend ten opzichte van elkaar en
de referentiesituatie (2020).Tussen 2007 en 2020 is een duidelijke afname te zien van
het aantal overschrijdingen.
Overige stoffen
Naast de concentratie van stikstofdioxide enfijn stof in de lucht wordt ook de concentratie van andere luchtverontreinigende stoffen (koolmonoxide, zwaveldioxide en benzeen)
berekend. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat degrenswaarden van benzeen,alsmede deoverige onderzochte stoffen nietworden overschreden. Landelijk komen nauwelijks overschrijdingen van de grenswaarden voor deze stoffen voor.
Voor een overzicht van alle resultaten wordt verwezen naar het bijlagenrapport luchtkwaliteit (bijlage 5).
Beoordeling alternatieven
Zowel N0 2 als PM10als deoverige stoffen berekend met CARIIvoldoen bij alle alternatieven aan de grenswaarden die gesteld zijn voor 2020.Tevenswordt het aantal wettelijk
toegestane overschrijdingen niet overschreden.Alle alternatieven voldoen daarmee aan
dewettelijke grenswaarden en scoren hiervoor neutraal (0),omdat dit ook in de referentiesituatie het geval is.

4.3.5

Overzicht effectscores
Samenvattend kan gesteld worden dat de alternatieven wat betreft luchtkwaliteit allemaal
voldoen aan dewettelijk gestelde normen.Wat betreft de emissie van schadelijke stoffen
scoort Bz beter dan 0+ en Pnvanwege de spreidingvan het verkeer over meerdere wegen
(en dus een groter gebied).
Tabel4.17
Aspect
Luchtkwaliteit

4.3.6

Overzichtvan deeffectbeoordeling van hetaspectluchtkwaliteit
Criterium
0+
Pn
Bz
Toets wettelijke
0
0
0
grenswaarden
+
Emissielokaal
0
0
Emissietotaal
0
0/+
o/-

Doorkijk ontwikkeling

Oosterhout-Oost

Deontwikkeling van Oosterhout-Oost heeft geen gevolgen voor de effectbeschrijving en
beoordelingvoor het onderdeel luchtkwaliteit.
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Externeveiligheid,kabelsen leidingen
Uitdebeoordelingen inMERFase1blijkt datdeaspectenexterneveiligheid enkabelsen
leidingen nietonderscheidend zijnvoordealternatieven.Daarnaast leidt debeoordeling
inMERFase1ookniettot aanvullendevragentenaanzienvandeeffecten.Hetdetailniveauvaneffectbeschrijving inMERFase1isvoldoendevoordebeoordelingvande
alternatieven enisovergenomen inMERFase2.Verder heeft deontwikkelingvanOosterhout-Oostgeengevolgenvoordeeffectbeschrijving enbeoordelingvanditonderdeel.
Intabel4.18 isdebeoordelingweergegevenvandedriealternatieven.
Tabel4.18
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Overzichtvandeeffectbeoordelingvoordeaspectenexterneveiligheidenkabels
enleidingen

aspect

criterium

0+

Pn

Bz

Externeveiligheid
Kabelsenleidingen

Effectopexterneveiligheid
Effecten kabelsenleidingen

0/+
0

0/+
0

+
0
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Landschap
InMERFase1isreedsuitgebreid ingegaanopdeverschillendealternatieven bijhet
onderdeellandschap.Daarbijzijndehuidigelandschappelijkewaardenvanhetplangebiedbeschrevenenisdeaantastingvanwaardevolle structuren,patronenenelementen peralternatiefbeoordeeld.

4.5.1

Beoordelingskader
Inhetbeoordelingskader vanMERFase2isvoor hetonderdeellandschap eendrietal
criteriaopgenomen (tabel4.19).Indeeersteinstantie iserbijdeeffectbeschrijvinguitgegaanvandehuidigesituatievanhetlandschap(duszonderOosterhout-Oost).Inparagraaf4.5.5 isdeeffectbeoordelingweergegeven indienOosterhout-Oost gerealiseerdis.
Landschappelijke hoofdstructuur
Debeschrijvingenbeoordelingvandewaardevollestructuren,patronenenelementen uit
MERFase1 wordtvoordedriealternatieven overgenomen inMER Fase2.
Visueellandschappelijke effecten
HetzoekgebiedvandeN629wordt metnamebeleefdvanafdewegenenpadeninhet
gebied.Daarnaastwordtvanuit bestaandewoningen uitgekekenophetlandschap.Metal
dezeaspectenisrekeninggehouden metdebeschrijvingvandevisueel landschappelijke
effecten. Inhetonderstaande isaandehandvanhetontwerp,dezichtlijnen ende
visualisatievanVIADrupsteen2peralternatief eenbeschrijvingenbeoordelinggegeven.
Aardkundigewaarden
InMERFase1isbij debeoordelingvandelandschappelijke waardenalkort ietsgezegd
overdeaardkundigewaarden.Bijditonderdeelisnuinmeerdetailingegaanopde
aanwezigeaardkundigewaardenenheteffectvanhetruimtebeslagvandealternatieven
opdiewaarden.Hoegroter hetruimtebeslagvaneentracéineenaardkundigwaardevol
gebied hoenegatiever debeoordeling.
Tabel4.19

4.5.2

Het beoordelingskader van het aspect landschap in MERFase2

aspect

criterium

Landschap

Landschappelijke hoofdstructuur
Visueellandschappelijke effecten
Aardkundigewaarden

Huidigesituatie enautonomeontwikkeling
InMERFase1isreedseenuitvoerige beschrijvinggegevenvandewaardenvanhet
landschapvanhetzoekgebiedvoordeN629.Inaanvullinghierop isinfiguur4.32een
kaartopgenomen metzichtlijnenvanafwegen,padenenvanuitwoningen.

!
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Derelevantezichtlijnenen 'gesloten'gebiedenbinnenhetzoekgebiedvande
N629

Hetgebiedtennoordenvanhetkanaal,ingeslotentussendeA27,bedrijventerrein Everdenberg,HetBlik endehuidige N629(Heistraat) iseenopenlandschapwaarinzicheen
aantalrelevantezichtlijnen bevindt.Tennoordenvandehuidige N629bevindtzicheveneenseenopenlandschap.
Tenzuidenvanhetkanaalzijn hetgesloten bosgebiedenhetbedrijventerrein overheersendmaarbevindtzichdesondanks eenaantalopenstukken.
Ophetkanaaliseenlangezichtlijn vanafdebruggetekend.
Aardkundigewaarden
Hetreliëftenzuidenvanhetkanaalinhet bosgebiedvandeDuiventoren iseenrestant
vandehetoudeheidegebied (stuifduintjes) waarophethuidige bosisaangeplant (figuur
4.33).Devastgelegde stuifduintjes (zgn.lagelandduinen)zijn aardkundigwaardevol
element.
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4.5.3

'* • ;T—r
DehoogtekaartvanhetzoekgebiedvoordeN629metdelocatievandeoude
stuifduintjes

Effectbeschrijving
Landschappelijke hoofdstructuur
InMER Fase1isheteffectopwaardevollestructuren,patronenenelementen inhetlandschapbeschreven.Dezedrieonderdelenvormentezamendelandschappelijkehoofdstructuurvanhetgebied.Debeoordelingvandedrieelementenvande landschappelijke
hoofdstructuur isinMERFase1 geaggregeerd.Tenbehoevevaneenmeeronderscheidendeeffectbeschrijving isindezeparagraafelkalternatief peronderdeelgescoord.
InMERFase1isonderscheidgemaakt indrieelementenvandelandschappelijkehoofdstructuur: deopenenmeergrootschalige landschappen (eengrootdeelvanhetgebied
tussen DongenendeA27,tennoordenvanhetkanaal),dekleinschalige landschappen
(hetdeelvanhetstudiegebied rondom HetBlik ennabij Dongen, tussendehuidige
Heistraat,dekernvanDongenenhetkanaal)endebosgebiedentenzuidenvanhet
kanaal.Bijdebeoordelinginfase2isgebruikgemaaktvandenadereuitwerkingvande
alternatieven,indevormvanmeerconcreteontwerpen.Medealsgevolgdaarvan kande
beoordelinginvergelijkingmetdebeoordelinginfase 1zijn aangescherpt.
Nulplus-alternatief(0+)
HetNulplus-alternatief ligtopdebestaande Heistraatenvolgt daarmeedebestaande
structuren.Deeffectenophetopenlandschapzijndaardoorverwaarloosbaar. Ditgeldt
ookvoor heteffectophetkleinschalige landschap nabij Dongenendebosgebiedenten
zuidenvanhet kanaal;ookhierisheteffectvanhetNulplus-alternatief verwaarloosbaar.
ParallelNoord
Alternatief PnleidttoteennieuwedoorsnijdingvanhetmeergrootschaligenopenlandschapvoorhetgedeeltetussendeA27enhetsplitsingspunt. Doordeingreepwordtde
schaalgroottevanditgebiedkleiner. Hettracévanalternatief Pn volgthieringrote lijnen
destructuurvanhetlandschap,waardoor heteffect nietergnegatiefwordtbeoordeeld (-).
Hetkleinschalige landschap rondHetBlikwordtdooralternatief Pnmarginaalaangetast.
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Tussenhetsplitsingspunt endekernvanDongen ligt hettracégrotendeels opde
bestaande Heistraat.Ditdeelvanhetstudiegebied isneutraaltot licht negatief (0/-)

beoordeeld.
Alternatief Pnheeftgeeneffectophetbosgebiedtenzuidenvanhetkanaal(beoordeling:
0).
BundelingZuid
Alternatief Bz(gedeeltetussenA27ensplitsingspunt) doorsnijdt hetopenlandschapen
volgtindittracédeelingrotelijnen delandschappelijke structuur.TussenhetsplitsingspuntendeaansluitingbijdeSteenstraat doorsnijdt hettracéopenlandschappen enhet
bosgebied(figuur4.40).Hettracévolgt hierdeelshetkanaal,maarvolgtverder -veroorzaaktdoordekruisingvanhetkanaalenhetdaartoebenodigdetracé-nietgeheelde
bestaandestructuurvanhetlandschap.Ditleidttot eennegatieve beoordelingvoorde
effecten opdeopenlandschappen (--)envoorhetbosgebied (- -).Bijditalternatiefiser
geeneffectophetkleinschalige landschap rondHetBlik.
Beoordelingvanheteffectopdelandschappelijkehoofdstructuur
Intabel4.20 isdebeoordelingvoor heteffect opdelandschappelijke hoofdstructuurvan
samengevat.Detotaalbeoordelingvanhetcriterium komtovereen metdebeoordelingin
MERFase 1.
Tabel4.20

Overzichtvandeeffectbeoordelingvanhetaspectlandschappelijke
hoofdstructuur
aspect
criterium
0+
Pn
Bz
Landschappelijke
Open landschappen
-0
hoofdstructuur

Kleinschalige landschappen
Bosgebieden
Totaalbeoordelingcriterium

0
0
0

0/0

o/-

0

---

Visueellandschappelijke effecten
Voorallealternatieven envariantenvandenieuweN629dieinMERFase1zijn behandeld
isdoorViaDrupsteen B.V.eenvisualisatie gemaakt. Dezevisualisatie istebekijkenop:
http://demo.drupsteen.com/dongenoosterhout.
Uitgangspunten landschappelijkontwerp/inpassingN629
DenieuweN629maakteenintegraalonderdeeluitvanhetlandschap.Allereerst ishet
onderdeelvanhethuidige landschap.Nadeontwikkelingen inhetkadervanOosterhoutOostligt dewegineengetransformeerd,nieuwlandschap.Voorbeidesituaties dient het
ontwerp endelandschappelijke inpassingvoldoendeaantesluiten bijdeopdat moment
aanwezigewaarden.
IndeStrategischeGebiedsvisie Oosterhout-Oost ishetontwerpvandeweggebaseerdop
hetparkwayconcept. Hetkaraktervaneenparkwaywordt bepaalddoor eenbrede
middenberm enmetzijbermen aldanniet beplant metbomen(ziefiguur4.34).Inhet
grootschalige landschapdatomsloten isdoordeHeistraat,Heikanstestraat, Rijksweg
A27enhetkanaalishetontwerp,zoalsbeschreven indeStrategische Gebiedsvisie
Oosterhout-Oost (Gemeente Oosterhout, 2005),aangehouden.Bijdebeschrijvingvande
visueellandschappelijke effectenvandenieuwetracésisuitgegaanvaneen
groepsgewijze aanplantvan bomenindemiddenberm endezijberm openigeafstandvan
elkaar.
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Bijkomendvoordeelvandetoepassingvaneenbredemiddenberm enbredezijbermenis
hetgeringeruimtebeslagbijeeneventueletoekomstigeverdubbelingvanhetaantal
rijstroken.Dezekandanindebermengerealiseerdworden.
Figuur4.34geefteenindicatievanhetgewenstewegprofielvanhetnieuwetracéter
hoogtevanHoogstraatweer.

4nu

e\ Wf^

t*X WA

T l

Figuur4.34

WegprofielontwerpN629terillustratievanhetparkway-concept

Indiendetracésvandealternatievenwaardevollekleinschalige enbosrijke landschappen
doorsnijden ishet profielvandeweghieropaangepast.Uitgangspunt isdaneenzo
beperkt mogelijk ruimtebeslagvandenieuweweg(figuur4.35).

I It

Figuur4.35

WegprofielontwerpN629terillustratievaneenzobeperktmogelijkruimtebeslag

Nulplus-alternatief
HetNulplus-alternatiefvolgtoverdevolledige lengtevanafdeafslag19vandeRijksweg
A27,viadeEkelstraat,Heistraat,WesterlaantotdeSteenstraatdeweg-asvandehuidige
N629.Visueellandschappelijke effectenzullennietoptredentenopzichtevandehuidige
enreferentiesituatie.
NoordelijkedeelnieuwtracéParallelNoordenBundelingZuid (totsplitsingspunt)
Bijbeidealternatieven ishetnoordelijke deelvandenieuweN629tot deaansluitingmet
deuitbreidingvanEverdenberg(enOosterhout-Oost) hetzelfde.Hettracélooptvande
aansluitingopdeA27overdehuidige Ekelstraatenwijkt nadekruisingEkelstraat-Provincialewegafvan deliggingvandebestaandeN629enkruistdeHoogstraat ongelijkvloers
(Figuur4.36).
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DeongelijkvloersekruisingvandenieuweN629terhoogtevandeHoogstraat
gezienvanafdehuidigeN629inzuidwestelijkerichting

Deverhoogde liggingvandewegmaakt hettracéduidelijkzichtbaar indedirecteomgevingeniseenobstakelindeopenheidvanhetlandschapdat inditgedeeltevanhetzoekgebiedkenmerkend is.Hettalud doorsnijdt eenaantalzichtlijnen nabij deHoogstraat.De
ongelijkvloerse kruisingvandeHoogstraat bijdealternatieven PnenBzis negatief
beoordeeld.Overwogen kanwordenomdeHoogstraatgeheelofgedeeltelijkteverdiepen
zodat hetviaduct(endetaluds) minder hoog,endusminder prominent inhet landschap
aanwezigis.
Indemiddenberm en/of indezijbermenvandenieuwewegworden,methetoogopde
ontwikkelingvanOosterhout-Oost, bomenaangeplant.Naarmatedebomengroter
wordenzalhetopenkaraktervanhetlandschap meerverstoordworden.

Parallel-Noord
Hetdeelvan hetnieuwetracétenoostenvandenieuweaansluitingvoorde uitbreiding
vanEverdenbergsnijdt deHeikantsestraat enlooptvooreenkleingedeelte parallelaan
deOudeDongensebaan enbuigtvervolgens afnaarhetnoordenomaantesluitenopde
bestaande Heistraatter hoogtevandeGroenstraat.
Totdeaansluitingbij deGroenstraat blijven debredemiddenberm endezijbermen
gehandhaafd.Groepsgewijszullen bij hetnieuwetracébomenwordenaangeplant inde
bermen.DeHeistraat(vanafdeGroenstraat)totdeWesterlaanwordtaanhetconcept
duurzaamveiligaangepast middelsgescheiden rijstroken eneenparallelwegdieaantakt
opdeoudeHeistraatterontsluitingvandewoningen enbedrijven.
Relevantezichtlijnenworden inditgedeeltevanhettracé nietdoorsneden.Hetnieuwe
tracéisrelatiefkort enligt ineengebiedvanbeperktelandschappelijke openheidzodat
devisueellandschappelijke effecten beperktblijven.

BundelingZuid
Vanafhetsplitsingspunt bijalternatief BundelingZuid heeft hettracévandeN629twee
takken. Denoordelijketaksnijdt deHeikantsestraat enloopt geleidelijk richtingde
bestaande Heistraat omdaaropaantesluiten ter hoogtevandekruisingGroenstraatHeistraat. Devisueellandschappelijke effectenvanditgedeeltevanhettracézijn beperkt.
Dezuidelijketak loopt parallelaandeHeistraat,kruistvervolgens hetkanaal,buigt
westelijk af,looptvoor eengedeeltegebundeld methetkanaalensluit uiteindelijk opde
Steenstraataan.
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Tennoordenvanhetkanaalisdeingreep inhetopenlandschapgrootgeziendebrede
middenberm enzijbermenvanhettracédieopintervallen beplantzijnmetgroepjes
bomen.Terhoogtevandenieuwebrugneemtdebreedtevandenieuwewegaf,maar
creëert hettaludvandebrugeennieuwvisueelelement inhetlandschap(figuur4.37).
Tenzuidenvanhetkanaalister hoogtevandebundelingvan hettracémethetkanaalhet
visueleeffect beperkt (figuur4.38),doordatdeaaneengeslotenheidvanhetbosniet
wordtaangetast. Indeinfiguur4.39aangegeven kaders-relatiefopengebieden-zijnde
landschappelijkvisuele effectenvanalternatief BundelingZuidechterfors.

Figuur 4.37

Denieuwe brug over het kanaal bij alternatief Bundeling Zuid
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Figuur 4.38
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IndedoorkadersaangegevengebiedenheefthetalternatiefBzforse
landschappelijkvisueleeffecten

Beoordeling van dealternatieven
HetNulplus-alternatiefheeftgeeneffecttenopzichtevandereferentiesituatie enscoort
ophetcriteriumvisueellandschappelijke effecten neutraal(0).
Hetalternatief ParallelNoordscoort lichtnegatief(-)doordeongelijkvloerse kruisingmet
deHoogstraatendedoorsnijdingvanhetopenlandschap.
BundelingZuidscoort negatief(--)doordeongelijkvloerse kruisingmetdeHoogstraat,de
doorsnijdingvanhetopenlandschaptennoordenvanhetkanaal,deaandekruisingmet
hetkanaalgerelateerdevisueleeffecten endedoorkruisingvanopengebiedentenzuiden
vanhetkanaal.
Aardkundigewaarden
Deaanwezigeaardkundigewaardeninhetzoekgebied (stuifduintjes tezuidenvanhet
kanaal)worden bijgeenvandealternatieven aangetast.Hetruimtebeslagvanhettracé
vanalternatief BundelingZuidisnietgrootgenoegomdewaardenaantetasten.

4.5.4

Overzichteffectbeoordeling
Tabel4.21
aspect
Landschap
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Overzichtvan deeffectbeoordelingvanhetaspectlandschap
criterium
0+
Pn
Landschappelijkehoofdstructuur
Visueellandschappelijkeeffecten
Aardkundigewaarden

0
0
0

Bz

-

---

0

0

o/-
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DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
BijderealisatievanOosterhout-Oostzalhetnunogopenlandschap nietmeerbestaan.
DenieuweN629isdan'ingekapseld'tussendewoon-enwerkclusters enzalderhalve
geennegatievevisueellandschappelijke effecten meerveroorzaken inhetgebiedten
noordenvanhetkanaal.Ookdeongelijkvloerse kruisingbijdeHoogstraat past indit
meerstedelijke karaktervanhetgebied.
TenzuidenvanhetkanaalveranderternietsalsgevolgvanderealisatievanOosterhoutOost.
Beoordeling effecten
IndienOosterhout-Oost onderdeeluitmaaktvandereferentiesituatie ishettotaalvisueel
landschappelijke effectvanhetalternatief Parallel-Noord nihilenscoortdit alternatief
neutraal(0)tenopzichtevandereferentiesituatie.
Alternatief BundelingZuidscoort licht negatief(-)omdattennoordenvanhetkanaalde
negatieveeffectenwordenopgeheven.Denegatieveeffectenvandekruisingvanhet
kanaal(taluds+brug)endedoorsnijdingvandeopenstukken nabijhetboshouden
echterstand.
Deeffectscorevanalternatief Nulplusverandert niet.
Tabel4.22geeft hetoverzichtvandeeffectbeoordeling bijaanlegvandewegindienOosterhout-Oost onderdeeluitmaaktvandereferentiesituatie.
Tabel4.22
aspect
Landschap

blad80van120

Overzichtvandeeffectbeoordelingvanhetaspectlandschapbijontwikkelingvan
Oosterhout-Oost
criterium
Landschappelijke hoofdstructuur
Visueellandschappelijke effecten
Aardkundigewaarden

0+
0
0
0

Pn

o/0
0

Bz
-0
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4.6
4.6.1

Cultuurhistorieenarcheologie
Wettelijkkaderenbeleid
InMERFase1ishetvigerendewettelijk kaderenrelevant beleidbeschrevenvoorde
onderdelen cultuurhistorie enarcheologie.

4.6.2

Beoordelingskader
InMERFase1isvoor hetonderdeelcultuurhistorie eenenkelescoregegevenperalternatiefenvariant.InMERfase2isvoorhetaspectcultuurhistorie eenviertalcriteriaopgenomendieallenafzonderlijkwordenbeoordeeld.Tabel4.23geeft het beoordelingskader
weer.Elkcriterium ishieronderbeschreven.
Bijdebeoordelingindit hoofdstuk ismeerindetailnaardeeffectengekeken.Ookis
rekeninggehouden metdefeitelijkeontwerpenvandealternatieven,inclusiefde
toegevoegdeparallelstructuren.Hierdoor kandebeoordelingindit hoofdstuk afwijken
vandebeoordelinginMERFase 1.
Tabel4.23
aspect
Cultuurhistorie

Archeologie

Beoordelingskadervandeaspectencultuurhistorieenarcheologie
criterium
Historische lijnen
Historischevlakken
Historischgroen
Waardevolle objecten
Aantastingarcheologischewaarden

Historische lijnen
IndeCultuurhistorischewaardenkaartvandeprovincie Noord-Brabantzijn lijnenweergegevenmeteenbepaaldecultuurhistorischewaarde.Historische lijnenzijn bijvoorbeeld
dijken,dammen,wallen,paden,wegen(waaronderzandwegen,klinkerwegen enkasseiwegen),spoorwegen,kanalenensloten.Peralternatief isgekekenofdehistorische lijnen
inwaardeencontextworden aangetast.
Historischevlakken
Historischegeografie isderuimtelijke neerslagvandeaanpassingen diedemensinde
loopdereeuwenheeftgedaanaandenatuurlijke omgeving.Voorbeeldenzijnoudeakkercomplexen ('bolleakkers'metesdekken),heidevelden,landgoederen,dijkenenkaden,
turfvaarten endepatronenvanwegenenwaterlopen.Peralternatief isgekekenofde
historischevlakken inwaardeencontextworden aangetast.
Historisch groen
Degroenelementen enstructurenzijnveelaldooringrepenvandemensontstaan.
Meestalzijndezeomwillevandefunctionaliteit ontstaan,denkmaaraanhoutwallen,
heggen,grienden-enhakhoutcultuur, plantage-enontginningsbossen enbomenrijen.
Peralternatief isgekekenofhistorisch groeninwaardeencontextworden aangetast.
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Waardevolleobjecten
Metwaardevolleobjecten (ookwel: historische bouwkunst)worden 'onroerendezaken'
bedoeld.Voorbeeldenzijnboerderijen,woonhuizen,fabrieken,molens,kerkenenkastelen,maarookbruggen,grenspalen,standbeelden,etc.Rijksmonumenten (rodestippen)
eneenMlP-objecten(Monumenten Inventarisatie Project;doordeprovincie uitgevoerd
van1979tot 1991; blauwestippen)vallenonderdewaardevolleobjecten.Peralternatief
isgekekenofwaardevolleobjecten moetenwordengeslooptdanwelinhunwaardeen
contextworden aangetast.
Aantastingarcheologischewaarden
Aandehandvaneenbureaustudie (Oranjewoud,2007) isbeoordeeldofdealternatieven
bestaandearcheologischewaarden kunnenaantasten.Dematevanaantastingvan
archeologischewaarden isgerelateerdaanhetruimtegebruikvandeweg.

4.6.3

Huidige situatie enautonome ontwikkelingen
InMERfase1iseenuitgebreide beschrijvinggegevenvandecultuurhistorischewaarden
vanhetzoekgebiedvandeN629,gebaseerdopdeCHW-kaartvandeprovincieNoord-Brabant.Voordevolledigheid isdezekaartnogmaalsopgenomen (figuur4.40).Autonome
ontwikkelingen opditvlakzijn nietverwacht.
Archeologie
VoorMERFase2iseenarcheologisch bureauonderzoek uitgevoerddoorOranjewoud. De
resultaten daarvanzijn indeonderstaande beschrijvingendeeffectbeoordelingverderop
indit hoofdstuk gebruikt.
Indeomgevingvanhetzoekgebied komenenkelegebiedenvanarcheologischewaarde
en/of betekenisvoor.Hetbetreft o.a.eenterrein metrestenvaneenkasteel(latemiddeleeuwenennieuwtijd)teDongenmeerderevindplaatsen rondomdevoormaligeKonijnenbergteDongenvanrestenvanbewoningvoor hetMesolithicumennederzettingssporenvoordeperiodevandeIjzertijd.VoorOosterhoutzijnergeenmeldingen inArchis
(Landelijk administratiesysteem archeologie) opdit momentbekend,maarandersdan
voorhet Dongensedeelheeft hierooknognietveelonderzoekofwaarnemingen plaatsgevonden.Verondersteld magwordendathetgehucht d'n Heikantiniedergevaleen
Middeleeuwse oorsprongkanhebbengehad, waarbij delocatievanhetgehucht niet
noodzakelijk dehuidigehoefttezijn.
DeIndicatieve KaartArcheologischeWaarden(IKAW)(Figuur4.41) iseendoordeRijksdienstvoorArcheologie,Cultuurlandschap enMonumenten (RACM)opgestelde kaart
waaropaandehandvaneerdergedanearcheologischewaarnemingenendebodemkundigegegevensisaangegevenwatdekansisineenbepaaldgebiedarcheologieaante
treffen: laag,middelhoogofhoog.Zoalsdenaamalaangeeftgaathethier-vanwege
schaalenextrapolatie -slechtsomeenruweindicatie.Hetgrootstegedeeltevanhet
zoekgebied isopdeIKAWgekarteerdalsgebiedmeteenhogetrefkans.Hetmeest
noordelijkgelegendeelvanhetzoekgebied(nabijdesnelweg) heefteenlagetrefkansop
hetaantreffenvanarcheologischewaarden.
TerhoogtevandekruisingHoogstraat-Heistraat iseenarcheologischevondstgedaan(nr.
46564opdekaart).Devondst betreft middeleeuws aardewerk.Inderestvanhet
plangebiedzijngeenvondstenbekend.
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Voor hetgebiedaandekantvanDongenzijn meerderewaarnemingen gedaandiewijzen
opbewoningvandehogeredelenvanhetlandschap (inmiddels afgegraven indejaren
zestigenzeventigvandevorigeeeuw)inhetMesolithicum endeIjzertijd.Dehoogste
delenvandezedekzandrugliggen buiten hetinpassingsgebied vandeN629.Andersisdit
voordeflankvandedekzandrugenhetlageregedeeltevanhetlandschap.Zekervoorde
periodevandeIjzertijd kunnengrafstructuren hierbij nietworden uitgesloten.Nederzettingsresten zullenwelopdehogeredelenmoetenwordengezocht. Directtenzuidenvan
hetWilhelminakanaalopOosterhouts grondgebied heeft hetprovinciaal meldpuntvoor
archeologie eenmeldingontvangenvandeaanwezigheidvanmogelijke kringgreppels.

QuickscanN629
!KAWmetFr*onurre«ten.waarnemingenenvondslmeldingen

12*071 '407C99

Oranjewoud

KS118J432821

Figuur4.41

ArcheologischetrefkansenvondsteninhetstudiegebiedenomgevingvandeN629(Oranjewoud, 2007)

4.6.4

Effecten
Cultuurhistorie
Inhetonderstaande isvoordevier criteriavanhetaspectcultuurhistorie een beschrijving
gegevenvandeeffectenvandedriealternatievenvanMERFase2.
Nulplus-alternatief
Ditalternatief heeftgeeneffect opbestaande historische lijnen,vlakken engroenstructuren binnen hetzoekgebied.Hetscoortopdezedriecriteria neutraal(0).
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Hetalternatief Nulplusheefttastdetweewaardevolleobjecten langsdewegnietaan
maarheeftwelbeperkt negatievegevolgenvoordecontextvanobjecten.Watbetreft het
criteriumwaardevolleobjecten isdescorezeerlicht negatief(0/-).
ParallelNoord
Hettracévanhetalternatief ParallelNoorddoorsnijdt historisch geografisch waardevolle
lijnenvanredelijk hogewaarde(Heikantsestraat).Geziendebeperkteaantastingisde
beoordelinghiervoorzeerlicht negatief(0/-). Historischevlakkenenhistorischgroen
wordennietaangetast.Tevenswordengeenwaardevolleobjectenaangetast.Dedrie
laatstgenoemdecriteriazijn neutraalbeoordeeld(0).
BundelingZuid
Tennoordenentenzuidenvanhetkanaaldoorsnijdtalternatief BundelingZuid historisch
geografische lijnen metzeerhoge(Heikantsestraat) enredelijk hogewaarde(Heikantsestraat, BredeHeistraat,Plantagelaan).DeKanaaldijkZuidlangshetkanaalwordt niet
aangetastdoor hetalternatief,omdatdeweghier parallelaanwordtgelegd.Voorhet
criterium historisch geografische lijnen ishetalternatief negatiefbeoordeeld (- -).
Tenzuidenvanhetkanaal,indeBoswachterij Dorst,tast hettracédoorzijn ruimtebeslag
hethistorischgroeneelement DeDuiventorenaanindewaardeendecontext
(beoordelingnegatief(- -))•
DeDuiventoren isdaarnaastonderdeelvaneencultuurhistorisch vlak (Boswachterij
Dorst) metredelijk hogewaarde.Hetalternatieftastditvlakaaninzoweldewaardealsde
contextenkrijgt eennegatieve beoordeling(--).
Alternatief BundelingZuidtast geenwaardevolleobjectenaan.
Archeologischewaarden
InMERFase1isdeeffectbeoordelingvandedriealternatieven beschrevenopbasisvan
dearcheologischeverwachtingswaarde zoalsaangegeven indeCHW-kaartvande
provincie Noord-Brabant gekoppeldaanhetruimtebeslagvandealternatieven.Opbasis
vanhetarcheologisch bureauonderzoek kanwordengestelddatdebeoordelingin MER
Fase2nietwijzigt.Inhetbureauonderzoek isaanbevolenomineenlaterstadium,bij
bepalingvanhetvoorkeursalternatief, naderarcheologischveldonderzoek uittevoeren.
Detracésvandedriealternatieven lopennietdoorgebiedenwaarreedsvondsten bekend
zijn.Welloopt,bijallealternatieven,hetgrootstegedeeltevanhettracéoverterreinmet
eenhogearcheologischetrefkansenbestaaterduseenreëlemogelijkheid omoparcheologischewaardetestuiten.Voorhetalternatief Nulplus isdezekanskleiner omdatdeze
grotendeels overreedsbestaandewegwordt aangelegd.Alternatief0+isdanookzeer
licht negatiefbeoordeeld.
Alternatief BundelingZuidheeftvandedriedegrootste kansophetaantreffenvan
archeologischewaardeenisdaaromnegatiefbeoordeeld.Overwegingenzijnhierbijde
lengtevanhettracéenhetrelatiefgroteruimtebeslagvandebenodigde parallelvoorzieningen.
Hetnieuwetracévanalternatief ParallelNoordislicht negatiefbeoordeelddoor hetrelatief kortetracé.
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Overzichteffectbeoordeling
Tabel4.24
Overzichtvan deeffectbeoordelingvanhetaspectcultuurhistorie
aspect
criterium
0+
Cultuurhistorie
Historische lijnen
0
Historischevlakken
0
Historischgroen
0
Waardevolleobjecten
o/Archeologie
Aantastingarcheologischewaarden
0/-

4.6.6

oranjewoud

Pn

o/0
0
0
-

DoorkijkontwikkelingOosterhout-Oost
DeontwikkelingvanOosterhout-Oost heeftgeengevolgenvoordeeffectbeschrijvingen
beoordelingvoor hetonderdeelcultuurhistorie enarcheologie.
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Natuur
Wettelijkkaderenbeleid
InMERFase1ishetwettelijk kaderenrelevant beleidtenaanzienvannatuuropgenomen.

4.7.2

Beoordelingskader
Debeoordelingscriteriavoornatuurzijnintabel4.25vermeld.Degegevenstenaanzien
vansoortenzijnafkomstigvandeprovincie Noord-Brabant enzijnopgenomen inbijlage
6, natuur.
Soorten
HeteffectvandeN629ophetverliesendematevanverstoringvanbeschermdeenrode
lijstsoorten isbijditaspectbeschreven.Hoegroter hetverliesvanleefgebied ofhoe
groter deverstoringhoenegatiever dealternatieven zijngescoord.Ookwordt hierde
matevanoppervlakteverlies doorverstoringvangeluidinmeegenomen.
Bijheteffectopsoortenwordtook het effectopGroenblauwemantel(provinciaalbeleid)
beschreven.Infase1isheteffectookbijsoortenbeschrevenomdat deGroenblauwe
manteleendoelheeft metbetrekkingtot biodiversiteit. Erisnietgekozenomheteffectte
beschrijven alsderdecriteriumonderbeschermdegebieden.Defunctieals 'beschermde
schil' ronddeEHSheeftdeGroenblauwe mantelinhet plangebied maarin beperkte
mate.
Beschermdegebieden
Bijditaspectishetverliesendeverstoringvanbeschermdegebieden (Ecologische
hoofdstructuur) inkaartgebracht.Ookhiergeldtdat hoegroterdeverstoringofhoe
groter hetverlorengebiedhoenegatiever dealternatieven gescoordzijn.
Indedirecteomgevingvanhettracéalternatievenliggengeen Natura2000-gebieden. De
meest nabijgelegen N2000-gebieden liggenopgroteafstand (>5km,ziefiguur4.42en
figuur4.43)zodatdevoorgenomen activiteit geeneffecten heeftopde
instandhoudingsdoelen voordezegebieden.Ditwordtgemotiveerd door 1. deafstand
tussen hetplangebiedenhetN2000-gebied,2.hetontbrekenvanecologische relaties
tussen hetplangebiedenhetN2000-gebied en3.hetgelijk blijven danweiafnemenvan
deverkeersintensiteiten tenopzichtevandereferentiesituatie.
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Figuur4.42

SitueringN2000-gebiedUlvenhoutsebostenopzichtevan hetplangebied (>5km)

Figuur4.43

SitueringN2000-gebiedLangstraattenopzichtevanhetplangebied (>5km)

Ecologische relaties
Deaanlegvan de N629 kan een barrière vormen voor deverspreiding van planten en
dieren. Deeffecten zijn bij het criterium barrièrewerking in kaart gebracht.
Mogelijkheid voor mitigerende maatregelen
Peralternatief is gekeken naar de mogelijkheden om effecten op natuur te mitigeren.
Beoordelingskadervoorhetthemanatuur
Criterium
Verlies leefgebied beschermdeenRodelijst soorten
Verstoringleefgebied beschermdeenRodelijst soorten
AantastingGroenblauwe mantel
VerliesEHSgebieden
Beschermde gebieden
VerstoringEHS gebieden
Barrièrewerking
Ecologische relaties
Mitigerende maatregelen
Mogelijkheidvoor mitigerende maatregelen

Tabel4.25
Aspect
Soorten
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Huidigesituatie enautonomeontwikkeling
Bijdeeffectbeschrijvingvoornatuur isgebruikgemaaktvandegebiedsindelingvanhet
studiegebied zoalsverwoord inhoofdstuk 3vanMERFase1.Aangezien hetaantalalternatieven inMERFase2minder is,ishetstudiegebied ookverkleind.Hetinfiguur 4.44
weergegeven studiegebied isverdeeld indriedeelgebieden.

Figuur4.44

Liggingvandedeelgebiedeninhetstudiegebied; dedelen vanbelangvoorMER
Fase2zijngekleurdweergegeven

1. Heistraat/Everdenberg
Eenrelatiefopenengrootschaliglandschapdatoverwegendeenfunctie heeftals
landbouwgrond meteenbeperktewoonfunctie eneenaantalgrootschaligeglastuinbouw- enakkerbouwbedrijven.
2. HetBlik/ Westerlaan
Eenkleinschaliglandschap meteengecombineerdewoon-,werk-,enrecreatiefunctie.
3. DeDuiventoren
Hetbosgebied heeft eenextensieverecreatievefunctieenverkeert inde
overgangsfasevannaald-naarloofbos.
Inhetstudiegebied komennatuurwaarden voor.Dezehebbendeelseenbeschermde
statusalsEHS enleefgebiedenvanbeschermdesoorten.
Beschermdegebieden
EcologischeHoofdstructuur
DeRijksoverheid heeftdeEcologische Hoofdstructuur (EHS)geïntroduceerd alsecologisch netwerkomdebelangrijkste natuurwaarden inNederlandtebeschermen enverder
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teontwikkelen.DeRijksoverheid beoogtdit ecologische netwerkterealiseren door
middelvaneensectoraalontwikkelspoor eneenruimtelijk beschermingspoor.InNoordBrabant ishierviaenerzijds natuurgebiedsplannen enanderzijds deEHSinde
VerordeningRuimtevandeprovincie Noord-Brabant invullingaangegeven.Deliggingvan
deEHS istezien infiguur4.45.

Legenda
NyN. Groenblauwe Mantel

Ecologischeverbindingszone(EVZ)
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'

•
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•

•

Figuur4.45
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(Beschermde)Soorten
Debeschrijvingvandebeschermdeenrodelijstsoorten isgebaseerdopdeinventarisatiegegevensvanNoord-Brabant. Dezezijnindebijlage6opgenomen.
Flora
Indedeelgebieden 1en2vanhetplangebiedkomen,opdebredewespenorchis na,geen
wettelijk beschermdesoortenvoor.Welkomeneralgemenesoortenvooralsveldrus,
moeraszeggeensnavelzegge.Debredewespenorchis staatvermeldintabell 3 vande
Flora-enfaunawetenkomtverspreidoverhetgeheleplangebiedvoor.Debredewespenorchis komtzowelvooropdrogealsopvochtigegronden.
Tenzuidenvanhetkanaalkomteenaantalplantensoorten voordiebeschermdzijn
middelsdeFlora-enfaunawet,waaronder hetgrasklokje endekoningsvaren.Daarnaast
komterookdubbelloofvoor.DubbelloofstaatvermeldopdeRodelijsten iseenvrij
algemenevarendievoorkomt langsgreppelseninvochtigebossenoparmegrond.
Verder komenerinditgebiedalgemenesoortenvooralshogecyperzegge,hazezegge,
zompzegge,stijvezeggeentweerijigezegge.Deplantensoorten komenechtergeenvan
allevoorbinnendeinfiguur4.42 aangegeven begrenzingvandeelgebied3.
Eenoverzichtvandeaangetroffen beschermde plantensoorten inhettotalezoekgebied is
weergegeven intabel4.26.
Tabel4.26

Beschermdeenrodelijstplantensoorteninhettotalezoekgebied(ziefiguur4.43)

Soort

Floraen
Faunawet
xl

Brede
wespenorchis

Rodelijst

Zeldzaamheid

-

X

alg.voorkomend

Dwergviltkruid

-

X

alg.voorkomend

Grasklokje
Kleineratelaar

xl

-

-

X

Koningsvaren

xl

-

Torenkruid

-

Voorkomeninhet

gebied

Dubbelloof

Krabbenscheer

Trend

sterk
afgenomen
sterk
afgenomen

alg.voorkomend

-

sterk
afgenomen

-

X

alg.voorkomend

X

zeerzeldzaam

sterk
afgenomen
stabiel /
toegenomen

Verspreid langs
wegeninhet
plangebied
Ketenbaan
TussenA27en
Beneluxweg
VijfEikenweg*
TussenA27en
Kalbergseweg*
Moerkensdreef*
TussenA27en
Effentweg*
TussenA27en
Kalbergseweg*

Verklaring afkortingen in kolommen:
X= soort is beschermd krachtens de Flora-en faunawet
beschermingsregime AMvB art.75
1 = soort tabel 1 .Voor deze soorten hoeft geen flora- en faunawetontheffing aangevraagd te worden voor
artikelen 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet (plukken, doden,opzettelijk verontrusten,verstoren of vernietigen
van verblijfplaatsen).
2 = soort tabel 2Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een vrijstelling, mits de
werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNVgoedgekeurde gedragscode. Een
goedgekeurde gedragscode ontbreekt echter nog. Indien dewerkzaamheden effect hebben op de
bovengenoemde soort is een ontheffing nodig. Deontheffingsaanvraag voor de soort wordt getoetst aan het
criterium 'doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort' (lichte toets).
3 = soort tabel 3voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geen vrijstelling. Ook niet
op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig.
* = Soort komt niet voor binnen aangegeven begrenzing in figuur 4.42 van deelgebied 3
3

Tabel 1 .Voor deze soorten hoeft geen flora- en faunawetontheffing aangevraagd te worden voor artikelen 8 t/m

12 van de Flora-en faunawet (plukken, doden,opzettelijk verontrusten,verstoren of vernietigen van
verblijfplaatsen).
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Broedvogels
Voor broedvogels ishetgebiedvanredelijkewaarde.Erkomtinhetgebiedeenaantal
bedreigde broedvogelsvoor.Allevogelszijnstrikt beschermdonderdeFlora-enfaunawet.Daarombeperktdebeschrijvingzichvooraltot derodelijst soorten.Bijde
beschrijvingvandewaardevanhetgebiedvoorvogels isaandacht besteedaansoorten
behorendetot categorie 1-5'Aangepastelijstvanjaarrond beschermdevogelnesten'
(MinisterievanLNV,2009).Inenomhetplangebied komt een8-talrodelijst soortenvoor
(zietabel4.27)waarvantweesoortenzijnvastgesteldwaarvan hetgewenst isdatnesten
wordengeïnventariseerd (caterogie 5).Hetgaatomdeboerenzwaluw endegroene
specht.Dewaargenomenvogelsoorten zijn in4groepenintedelen:
1. Watervogels:Dezegroepisslechtvertegenwoordigd doorafwezigheid vangroot
openwater (plassenen/of merenetc.) inhetplangebied.
2. Bos-enstruweelsoorten:Dezegroepisrelatiefgoedvertegenwoordigd.Onderdeze
soortgroep komenderodelijstsoorten kneu,groenespecht enmatkopvoor.Ookzijn
degrotebontespecht,dekleine bontespecht endezwartespechtvastgesteld. Van
debuizerdzijndrieterritoriavastgesteld.
3. Akkervogels:Dezesoortgroep isgoedvertegenwoordigd enbeziteenaantalrode lijst
soorten (veldleeuwerik, patrijs).Daarnaast komtookdekievit inhetgebiedvoor.
4. Soortendiegebondenzijnaanhetrotsachtiguiterlijkvangebouwenenbruggen:
Dezesoortgroep isredelijkvertegenwoordigd.Inhetplangebied komendegekraagde(ooksoortvanbossen)endezwarteroodstaartvoor.Opvier plaatsen isde
boerenzwaluw aangetroffen,metnameinhet noordoostenvanhetplangebied.
Tabel4.27
Rodelijstvogelsoortenen/ofsoortenvandelijst'Jaarrondbeschermde
vogelnesten'inhetplangebied
Nederlandsenaam
Boerenzwaluw
Buizerd
Bontevliegenvanger
Boomklever
Boomkruiper
Ekster
Gekraagde roodstaart
Grauwevliegenvanger
Groenespecht
Grotebontespecht
Kleinebontespecht
Kneu
Koekoek
Matkop
Patrijs
Spotvogel
Torenvalk
Veldleeuwerik
Zwarte kraai
Zwartemees
Zwarte roodstaart
Zwartespecht
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Flora-en faunawet
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Lijstjaarrondbeschermde
vogelnesten
Categorie 5 l)
Categorie4
Categorie5
Categorie5
Categorie5
Categorie5
Categorie5
Categorie5
Categorie 5
Categorie5
Categorie5

-

Rodelijst(nov.2004)
Gevoelig

Kwetsbaar

Gevoelig
Kwetsbaar
Gevoelig
Kwetsbaar
Gevoelig

Categorie5

-

-

Gevoelig

Categorie5
Categorie5
Categorie5
Categorie5

-
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1) Categorie 4:Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat
zijn een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil).
Categorie5: Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd. Deomschrijving l u i d t : "5. Nesten vanvogels die
weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving
daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich
elders te vestigen."

Vleermuizen
Infiguur4.46zijndemogelijkevliegroutesvanvleermuizenweergegeven.Dezevolgen uit
eisendievleermuizen stellenaanoriëntatiepunten inhetlandschap.Degegevenszijn
gebaseerdopeenveldbezoekoverdageninformatievanStaatsbosbeheer. Dedichtheid
aanvliegroutes inhetnoordenvanhetplangebied islaagvanwegedeopenheidvanhet
landschap;dit beperktdeoriëntatiemogelijkheden voorvleermuizen.

Figuur4.46

Liggingvanmogelijkevliegroutesinhetplangebied.

Devliegroute dieisaangeduid meteen1infiguur 4.46 komtookvoorindeinformatie
verkregenvanStaatsbosbeheer. Ditiseenvastevliegroute langshetWilhelminakanaal.
Dezeroutewordtalstrekroutegebruikt door meervleermuizen vanuitdeBiesbosch. Ter
hoogtevanTichelrijt (aangegeven meteenTinfig.4.46)verlaten deMeervleermuizen de
trekroute langshetWilhelminakanaal.Meervleermuizen zijn lichtgevoelig,wat inhoudt
datavondverlichtingeennegatiefeffectopdesoort kanhebben.
Naastmeervleermuizen komenerlangshetWilhelminakanaalookdwergvleermuizenen
gewonedwergvleermuizenvoor.Erisookeentrekroutevanlaatvliegers bekend langshet
Wilhelminaknaal.LangshetkanaalendePlantagelaan (aangeduid meteenPinfig.4.46)
hangteenaantalvleermuiskasten.Indezekastenzijngewonedwergvleermuizenen
bruinegrootoorvleermuizenaangetroffen.
Deanderevliegroutes diezijnaangeduid infiguur4.46zijnnognietvastgesteld,maar
vormen,opbasisvandeeisenaanoriëntatiepunten dievleermuizen stellen aanhetlandschap,eengeschiktevliegroute.
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Naastdemogelijkevliegroutes kunnen indebossen inhetzuidenvanhet studiegebied
ookverblijfplaatsen wordenaangetroffen.Erwordtgeadviseerd hieraanvullendonderzoeknaartedoenalshetzuidelijketracé(Bz)wordtaangelegd.
Juridischkader
Indienerinhet kadervaneenruimtelijke ingreepschadeaanpopulatiesvanvleermuizen
ontstaat ofvastrust-ofverblijfplaatsen daarvanwordenaangetastofverwijderd,is
sprakevaneenovertredingvandeFlora-enfaunawet.Sindseindaugustus 2009wordt
doorhetMinisterievanLandbouw, NatuurenVoedselkwaliteit bijdebeoordelingvaneen
ontheffingsaanvraagdefunctionaliteit vanvoortplantings- en/ofvastrust-en
verblijfplaatsen getoetstaantien punten.Vanbelangisdatonderandereinzichtwordt
gegeveninhet netwerkvanvasterust-enverblijfplaatsen. Devoorgenomen ingreep iste
beoordelenalseeningreep inhetkadervan'ruimtelijkeontwikkelingeninrichting'.Voor
dezecategorievanactiviteiten isgeenontheffingvandeFlora-enfaunawet meer mogelijk
voorsoortenvanBijlage IVvandeHabitatrichtlijn,waaronder in Nederlandvoorkomende
vleermuissoorten.Hierdoor iseenruimtelijke ontwikkelingalleenmogelijk alsschadeaan
vasterust-ofverblijfplaatsen wordtvoorkomen endefunctionaliteit daarvan nietwordt
aangetast.
Overigezoogdieren
Inhetgebiedzijnwaarnemingen bekendvandeeekhoorn endebunzing.Naarverwachtingkomenerinhetgebiedalleenalgemenesoorten(tabel1vandeFlora-enfaunawet)
voor.Aandehandvandebiotoopeisen enverspreidingsgegevens ishetzeeronwaarschijnlijk daterstrikt beschermdesoortenvoorkomen.
Amfibieën
Vooramfibieën ishetzuidenvanhetstudiegebiedvanzeergrotewaarde.Indit gebied
komt eenaantalslotenvoordieeengeschikt habitatvormenvoordezesoorten.Erkomen
algemenesoortenvoorzoalsdebruinekikker,degewonepadendegroenekikker.
Daarnaastiserookstrikt beschermdesoort inhetstudiegebied aangetroffen;de
vinpootsalamander(tabel3FloraenFaunawet),echternietindeinfiguur 4.42
aangegevendeelgebieden.Intabel4.28zijndewaargenomen amfibieënweergegeven.
Tabel 4.28

beschermde amfibieënsoorten in het studiegebied.

Nederlandsenaam
Bruinekikker
Gewonepad
Groenekikker
Grotegroenekikker
Kleinewatersalamander
Vinpootsalamander*

Flora-enfaunawet
XI
XI
XI
XI
XI
X3

Rodelijst(nov.2004)

Kwetsbaar

Verklaringafkortingen inkolommen:
X=soortisbeschermd krachtens deFlora-enfaunawet
1 =soorttabel1.Voordezesoorten hoeft geenflora-enfaunawetontheffing meeraangevraagdtewordenvoor
artikelen 8t/m 12vandeFlora-enfaunawet (plukken,doden,opzettelijk verontrusten,verstoren ofvernietigen
vanverblijfplaatsen).
3=soorttabel3voor dezesoorten geldtvoor ruimtelijke ontwikkelingeninrichtinggeenvrijstelling.Ookniet
opbasisvaneengedragscode.Hiervoor iseenontheffingnodig.
* = Soortkomtnietvoor binnenaangegeven begrenzingvandeelgebieden infiguur4.42.

blad95van 120

projectnr.165465
april 2011
versie1.6

MERN629Dongen-Oosterhout
Fase2

oranjewoud

Vissen
Erzijngeengegevensbekendoverbeschermdevissoorten in hetstudiegebied.Het
kanaalendewatergangentussendeweilanden kunnengeschikte biotopenzijnvoordeze
soorten.Voorbeeldenvansoortendieerinhetgebiedvoorkunnen komenzijn kleine
modderkruiper enbittervoorn4.
Libellenen dagvlinders
Erzijngeengegevensbekendvanbeschermdevlinder enlibellensoorten inhetstudiegebied.Opbasisvandehuidigebiotopen engebiedskenmerkenwordenerookgeen
beschermdesoortenverwacht.
Krekel/sprinkhanen
Erzijngeengegevensbekendvanbeschermde krekel-ensprinkhaansoorten inhet
studiegebied.Opbasisvandehuidigebiotopen engebiedskenmerkenwordenerook
geenbeschermdesoortenverwacht.
Autonome ontwikkeling
Deautonomeontwikkelingvoorhetstudiegebied bestaat uittweeonderdelen:
1. DerealiseringvandeEcologischeHoofdstructuur (EHS).Dezerealiseringhoudt indat
denatuurwaarden binnendeEHSwordenversterkt.
2. DerealiseringvanOosterhout-Oost. DegemeenteOosterhout isvoornemensomaan
deoostkantvanOosterhout buurtschappen woningen,bedrijven envoorzieningente
realiseren (structuurvisie Oosterhout-Oost).Debeoordelingvandeeffectenvande
alternatieven bijdemogelijke realisatievanOosterhout-Oost,zijn beschrevenin
paragraaf4.7.6

4.7.4

Effectbeschrijving
Verlies leefgebied engroeiplaatsen beschermdeenrodelijst soorten
Planten
Intabel4.26zijn deaangetroffen beschermdeplantensoorten beschreven.Voordekleine
ratelaar, hetgrasklokje, hetdwergviltkruid,hetdubbelloof,dekoningsvaren,dekrabbenscheerenhettorenkruid blijven destandplaatsen bij dedriealternatievenvanMERFase 2
behouden.Dezesoortengroeieninloofbossen,graslanden,langswegenenkleinevoedselrijkewateren.Dezestandplaatsenwordenófbehoudenófliggen nietnabij dedrie
tracésvandealternatievenzodatdekansopnegatieveeffectenzeergeringis.
Destandplaatsvandebredewespenorchis isdroogbosenkreupelhout. Eendeelvan
dezestandplaatszalverloren gaandoordeaanlegvanalternatief Bz.Ditalternatiefsnijdt
destandplaatsvandebredewespenorchis opdrieplaatsen;bijdeoversteekvanhet
Wilhelminakanaal enoptweelocatiesaandebosrandronddekanaaldijk. Intotaalkomen
erinhetplangebied 15standplaatsenvoor,dieredelijkverspreid inhetstudiegebied
liggen.Naastdeafnamevandedriestandplaatsen gaateenkleinoppervlak geschikt
habitatveloren.
Debredewespenorchis iseentabel1-soortvandeFloraenFaunawet.Dithoudt indathet
eenalgemeenvoorkomendesoort is.Voordezesoortengeldteenvrijstellingbijruimte-

4. Bermpjeisper 1juli 2010nietmeerbeschermd. Delijst metvissoorten waaropdeVisserijwet1963van
toepassingis, vanaf1juli 2010uitgebreidwordtmetdrievissoortenenzevenrivierkreeftsoorten. Dedrie
vissoortenbetreffenbermpje,giebelenroofblei.HetplaatsenvandezesoortenbinnendeVisserijwetbetekent
datdezesoortennietmeermiddelsdeFlora-enfaunawetbeschermdzijn.
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lijkeingrepen.Dithoudt indatvoordezesoortengeenontheffingaangevraagd hoeftte
worden.
Tabel4.29
Plantensoorten

Beoordelingruimtebeslagplanten
0+
0

Pn
0

Bz
-

Broedvogels
DoordeaanlegvandeN629zalbijdealternatieven PnenBzgeschikt broedgebiedverlorengaandoorverliesvangeschiktoppervlak. Hetverliesaanbroedgelegenheid isvoor
elkesoortgroep anders.Watervogelsondervinden bij geenvandealternatieven hinder,
aangezien deleefgebieden inhetzuiden/zuidwesten vanhetplangebiedliggen.
Voordebos-enstruweelbroeders hebbendedriealternatieven negatievegevolgen.Het
alternatief Bzheeftdegrootste negatieve invloed.Ditkomt doordatvoor dit alternatief
bosgekapt moetwordenenverstoordwordt doorgeluid,lichtenbeweging.Hiermeegaat
potentieelbroedgebiedverloren. Voordekneuendematkophebbenalle alternatieven
eennegatiefeffectopdebroedgelegenheid.Dezesoorten broedenopdit moment dicht
langsdetoekomstige locatiesvandealternatieven.Alternatief Bzheeftdegrootste
negatieve invloeddoorafnamevanbos-enstruweelgebied.
Hetbroedgebiedvoorakkervogels neemtbijallealternatieven afdoor oppervlakteverlies.
Hetoppervlakteverlieswordt medeveroorzaakt doordeverstoringdoorgeluid. De
alternatieven PnenBzhebbendegrootste negatievegevolgenvoordezesoortgroep.
Alternatief Bzisoleerteendeelvanhetakkergebiedvandenoordelijker gelegenakkergebieden,waardoor ditalternatief degrootste negatievegevolgen heeft.
Debroedvogels dievoor broedplaatsen afhankelijk zijnvangebouwen ondervinden bij
alternatief Nulplusdegrootste negatievegevolgen,omdatvoorditalternatiefgebouwen
geslooptteworden.
Watbetreft devogelsdieopdelijstvanvogelsmetjaarrond beschermde nestenstaan,
liggeneenaantalterritoria indedirecteomgevingvaneenvandetracéalternatieven(zie
tabel4.30).Doordewijzevankarteren betekent hetechternietdatdenestgelegenheid
zalverdwijnen.Kanttekeningbij debroedvogelinventarisatie vanprovincie Noord-Brabant
isdatdezedateert uit 2002eneenzogenaamdeterritoria-karteringen is.Dit betekent dat
destippenopdeaangeleverdeverspreidingskaartjes nietdenestlocatiesweergeven. Ze
gevenwelaandatdebetreffende soort inhetaangegevenjaaropdeplekvandestipeen
territorium heeftgehad.Aangezieneenvogelsoort eenterritoriumverdedigt metde
intentieomdaartegaanbroeden,geeft hetaantalterritoriastippen eengoede indicatie
vanhetaantalvogelsdatdaadwerkelijk gebroedheeftofdaartenminste eenpogingtoe
heeftondernomen.
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Tabel4.30
Aantalterritoria indirecteomgevingvan detracéalternatieven van vogelsoplijst
'Jaarrondbeschermde vogelnesteen'inhetplangebied
Pn
Bz
Lijstjaarrondbeschermde
0+
Nederlandsenaam
vogelnesten
Categorie5
1
Boerenzwaluw
1
Buizerd
Categorie4
Bontevliegenvanger
Categorie5
Boomklever
Categorie5
Boomkruiper
Categorie5
1
Ekster
Categorie5
>1
1
Gekraagde roodstaart
Categorie5
Grauwevliegenvanger
Categorie5
Groenespecht
Categorie5
Categorie5
1
Grotebontespecht
Kleinebontespecht
Categorie5
Categorie5
1
1
Torenvalk
>1
>1
>1
Zwartekraai
Categorie5
Zwartemees
Categorie5
>1
1
1
Zwarte roodstaart
Categorie5
Zwartespecht
Categorie5
•

Allevogelsoorten kunnen elders opnieuw tot broeden komen c.q.een kolonie vormen
omdat ervoldoende biotoop aanwezig blijft en relatief weinigterritoria verloren gaat. Het
bosgebied ten zuiden van het Wilhelminakanaal vormt een onderdeel (oostelijke rand)
van het grote bosgebied 'Boswachterij Dorst' en ook het open land- enakkerbouw strekt
zich in noordelijke en noordoostelijke richting nogover een grote oppervlakte uit.
Degunstige staat van instandhoudingvan de in het plangebied voorkomende vogelsoorten zal niet worden aangetast wanneer werkzaamheden buiten het broedseizoen
worden uitgevoerd of maatregelen worden genomen omvogels elders te laten broeden en
vervangende nestgelegenheid te creëren.
Tabel4.31
Vogelsoorten

Beoordelingruimtebeslagbroedvogels
Pn
0+
Bz
--

Vleermuizen
Doordat het Wilhelminakanaal als trekroute dient voor onder andere de meervleermuis en
de laatvlieger en het foerageergebied isvoor de dwergvleermuis, de gewone dwergvleermuis en de bruine grootoorvleermuizen heeft alternatief bundeling Zuid de grootste negatieve gevolgen voor deze soorten, met name door de aanlegvan de nieuwe brugover het
kanaal bij Bz.Indien vliegroutes worden aangetroffen zoals in figuur 4.46,zullen deze
onderbroken worden door deaanlegvan de alternatieven Pnen Bz.Doordat vleermuizen
lichtgevoeligzijn (de Meervleermuis zelfs zeer lichtgevoelig) heeft deverlichtingvan de
weg in devorm van lantaarnpalen enautoverlichting een negatief effect bij deze twee
alternatieven. Bij alle alternatieven gaat door de aanlegfoerageergebied verloren.
Tabel4.32

Beoordelingruimtebeslagvleermuizen
0+
Pn
Bz
Vleermuissoorten
0
-o/-
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Overigezoogdieren
Doorruimtebeslagvandewegverdwijnt leefgebiedvandealgemenezoogdierensoorten.
Groterezoogdieren,alshermelijn,wezel,bunzing,vos,haasenkonijn hebbengroteleefgebiedenenzullentijdens dewerkzaamheden hetplangebied mijden.Indeomgevingis
voldoendegeschikt leefgebiedaanwezigvoordezesoorten.
Degunstigestaatvaninstandhoudingvandeinhetstudiegebiedvoorkomende soorten
zalnietworden aangetast.
Tabel4.33
Zoogdiersoorten

Beoordelingruimtebeslagoverigezoogdieren
0+
0

Pn

Bz

0/-

-

Amfibieën
Doordeliggingvanpoeleninhetzuidenvanhetstudiegebied (buiten het plangebiedvan
dealternatieven) gaaterbijgeenvandealternatieven oppervlakte geschikt habitat
verloren (beoordeling'0'voordedriealternatieven). Doordat ergeenoppervlakteverloren
gaatwordt degunstigestaatvaninstandhoudingvandein het studiegebied
voorkomende amfibieën nietaangetast.
Vissen
Bijgeenvandedriealternatieven wordt eringegrepen inhetWilhelminakanaal,waardoor
erookgeenschadeaaneventueelvoorkomende beschermdevissoortenwordtaangebracht.
Eenkleindeelvandewatergangentussendeweilandenten noordenvanhetkanaalzal
voor deaanlegvandenieuweweggedempt moetenworden.Indienerbeschermdesoortenvoorkomen indezewatergangen kunnenertijdens dewerkzaamheden maatregelen
genomenwordenomeffecten opindividuenzoveelmogelijktevoorkomen.Doordater
nieuwewatergangenwordengegraven langsdeN629kunnendezewatergangenter
compensatiedienenvoor hetverliesaanoppervlakte.
Hierdoor isergeensprakevanaantastingvandegunstigestaatvaninstandhouding(op
basisvandealgemeneverspreidingsgegevens enhetgeringeverliesaan leefgebied)
(beoordeling'0'voordedriealternatieven).
Libellenen dagvlinders
Hetgebiedheeft eenbeperktewaardevoor libellen endagvlinders.Dealternatieven
hebbeneenverliesvanleefgebiedvanalgemeenvoorkomende soortentot gevolg,niet
vanbeschermdesoorten(beoordeling'0'voordedriealternatieven).
Krekels ensprinkhanen
Voordealgemeenvoorkomendesoortenzalhetleefgebiedafnemen,dit isniet hetgeval
voor hetleefgebiedvanbeschermdesoorten (beoordeling0voordedriealternatieven).
Conclusieruimtebeslagbeschermdeen rodelijstsoorten
Hetnegatieveeffect ishetgrootst bijalternatief Bzdoor hetgrootste oppervlakteverlies
vanleef-enfoerageergebied.Hetruimtebeslagheeft metnamevoordesoortgroepen
vleermuizen envogelseennegatiefeffect. Bijvleermuizen heeft hetruimtebeslageen
afnameaanvliegroutes (obstakelnieuwebrugoverhetkanaalbij Bz)enfoerageergebied
tot gevolg.Bijvogels betekent hetruimtebeslageenafnameaangeschikt broedbiotoop.
Verstoringleefgebied beschermdeenrode lijstsoorten
Doorlicht,geluidenbewegingopdenieuwewegkunnensoorten bijdedriealternatieven
verstoordworden.Intabel4.34 iseenoverzichtvandebeoordelingopgenomen.
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Beoordeling verstoring leefgebiedbeschermde en rode lijstsoorten

Plantensoorten
Vogelsoorten
Vleermuissoorten
Zoogdiersoorten
Amfibiesoorten
Vissoorten
Libel-envlinder soorten
Krekel-ensprinkhaansoorten

0+
0
0
0
0
0
0
0
0

Pn
0
-

o/o/0
0
0
0

Bz
--0
0
0
0

Broedvogels
DoordeaanlegvandeN629zalbijdealternatieven PnenBzgeschikt broedgebiedverlorengaanalsgevolgvanverstoringdoorgeluidenlicht(verlichtingauto'senverlichting
bij kruispunten).Deverstoringbij hetalternatief0+blijft gelijkaandereferentiesituatie.
Dealternatieven PnenBzleidentotverstoringvanleefgebiedvanakkervogels.Voorhet
opengebiedbedraagt hetinvloedsgebied ruim 220 muitdekantvandeweg5.Dehelft
vanhetinvloedsgebied diehetdichtst bijdewegligt heeft een50%afnamevandebroedvogeldichtheidvansoortengebondenaanopenlandschap,deanderehelftvanhet
invloedsgebied kentnogeenafnamevan20%(Reijnenetal, 1992 enHoogerwerf etal.
2001).
Voorbosvogelsisdeverstoringhetgrootst bijalternatief Bz.Doordeverschuivingen toenamevanhetgeluidisereengroteafnamevanbroedbiotopenvoorvogels.Zoneemt
doortoenemendegeluidsoverlast degeschiktheidvandeelgebied HetBlik(waarnuéén
broedpaargroenespecht iswaargenomen) envanhetzuidelijker gelegen bosgebied af.
Bijalternatief Bzkomenerophetgedeeltevanhettracéinhetbosgemiddeld ruim
10.000auto's peretmaalvoorbij meteengemiddeldesnelheidvan80kilometer peruur.
Uitonderzoekblijkt datruim 50%vandebosvogelsoorten binneneenstrookvan45
meter langsdeweghinderondervindt. Ditis20%indezonetussen45en90metervan
deweg(Reijnenetal, 1992 enHoogerwerfetal,2001).

Vleermuizen
Doordeverlichtingdiezalwordenaangebracht langsdenieuwewegzalhet
Wilhelminakanaal minder geschiktwordenalsvliegroutevoorvleermuizen.
Conclusieten aanzienvandeFlora-enfaunawet
Nadedefinitievetracé-en inrichtingskeuzevan dewegkan,opbasisvan dereedsuitgevoerdeveldinventarisaties,bepaaldwordenofenvoorwelkesoorteneen ontheffingaangevraagddientte
worden.Dan dienenookdeeventueeltekappenbomenofdeteverwijderenbebouwingop hun
functievoorvleermuizenbekekenteworden.
Opbasisvan deeffectbeschrijvinglijktdeFlora-enfaunawetdevaststellingvan het
bestemmingsplannietindewegtestaat.
AantastingGroenblauwemantel
Hetnulplusalternatiefdoorsnijdt deGroenblauwe mantel,maardedoorsnijdingis
nagenoeggelijk aandehuidige-enreferentiesituatie.Doordeaanpassingvandewegis
alleensprakevaneenkleineoppervlakte ruimtebeslageneenbredereweg,dusbeperkte
5

Deprovincie Noord-Brabant houdttenaanzienvanhetinvloedsgebiedvaneenwegdevolgendeafstanden
aan:opengebied200meter,bosgebied 100meter.
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toename van deversnippering (score 0/-). Het alternatief Pnveroorzaakt, net als Bz klein
ruimtebeslag in de Groenblauwe mantel. Door het open gebied komt de Groenblauwe
mantel daardoor wel in het invloedsgebied te liggen dat een verstorend effect ondervindt
van dewegdoor de (combinatie van) verstoring door geluid en lichthinder (score 0/-).
Ruimtebeslag in EHS-gebieden
Alternatieven Pnen Nulplus hebben beide een klein ruimtebeslag in de EHSter hoogte
van de aansluitingvan de parallelweg op de nieuwe rotonde bij de Steenstraat.
Bij alternatief Bzgaat er een deelvan de EHSverloren bij de Duiventoren (ten zuiden van
het kanaal). Het Blik en de Duiventoren maken allebei onderdeel uit van de EHSmaar zijn
van elkaar gescheiden door hetWilhelminakanaal. Door de aanlegvan dezuidelijke tak
van alternatief Bzten noorden van het kanaal komt het Blik verder geïsoleerd te liggen
van aangrenzend landbouwgebied enwordt het gebied te klein om 'ecologisch' goed te
functioneren.
Nee,tenzij-principe
VoordeaanlegvaneenwegdoordeEHS gebiedengeldt het'nee,tenzij-principe',omdat hetuitbreidingvanstedelijk ruimtebeslagbetreft.Onderuitbreidingvanstedelijke ruimtebeslagvaltde
uitbreidingvanstedenendorpen,deaanlegenuitbreidingvanbedrijventerreinen endeaanlegen
(fysieke) aanpassingvanniet-recreatieve infrastructuur. Het'nee,tenzij-principe' houdt indat
uitbreidingvanhetstedelijk ruimtebeslagalleentoelaatbaar isalsdaar zwaarwegende
maatschappelijke belangenaantengrondslagliggen.Onderzoek moetaantonendatergeen
alternatieve locatiesoftracésvoorhandenzijn buitendeEHS energeenoplossingenzijn waardoor
deaantastingvandenatuur- endehiermeesamenhangende landschapswaarden wordtvoorkomen.
Inhetgevalvaneendergelijkeonontkoombaarheid moetverzekerdzijn datdeaantastingvande
natuurwaarden endedaarmeesamenhangende landschapswaarden tot hetminimum wordt
beperktenwordtgecompenseerd (VerordeningruimteProvincieNoord-Brabant, 2010)
Intabel 4.35 is het directe ruimtebeslag in de EHSvoor de drie alternatieven weergegeven.Alternatief Bzveroorzaakt de grootste aantastingvan EHS-gebied (ruimtebeslag
enverstoring).Alternatief Pnen Nulplus hebben een klein ruimtebeslag in de EHS. Indien
deze effecten niet voorkomen kunnen worden of dusdanig beperkt dat de natuurwaarden
niet worden aangetast, dient naar alternatieven gekeken te worden die de natuurwaarden
niet aantasten (nee, tenzij-principe).
Tabel4.35

RuimtebeslagindeEHSinvierkantemeters

RuimtebeslagindeEHS (m2)
Beoordeling

0+
130
0/-

Pn
130

o/-

Bz
9.950
--

Verstoring EHS-gebieden
Naast het directe ruimtebeslag is sprake van indirect ruimtebeslag door verstoring.
Hiermee moet bij het bepalen van de compensatie rekeningworden gehouden.
Door de effecten van licht, geluid en beweging neemt de kwaliteit van de EHSgebieden af.
Debeoordeling hiervan valt onder de 'externe werking'van de beschermingvan natuurgebieden. Dit negatieve effect is het grootst bij alternatief Bz.Heel de EHSten noorden
van de Moerkensdreef ondervindt een negatief effect door detoename van geluid. Dit
gebeurt zowel in de aanlegfase als in degebruiksfase.Alternatief Bz is daarom negatief
beoordeeld (--).
Bij alternatief Pnis deverstoringvan de EHSminder (-). Bij alternatief Nulplus is zeer
weinig sprake van verstoringvan de EHSten opzichte van de referentiesituatie (0/-).
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Intabel4.36 isaangegevenofersprakeisvanverstoringvanEHS-gebied. Tevensisin
dezetabeldetoenamevanhetoppervlak EHS meteengeluidbelastinggroterdan48dB
tenopzichtevandereferentiesituatie opgenomen (Reijnen etal.1992enHoogerwerfet
o/.2001).
Tabel4.36

Nulplus
Parallel
Noord
Bundeling
Zuid

VerstoringEHS-gebieden
VerstoringvanEHSt.o.v.
referentiesituatie
Geenextranegatief effect
Beperkteexternewerkingopde EHS
gebieden door licht,geluidenbeweging
Afnameoppervlakte,isolerenvan
deelgebiedHetBlikengroteverstoring
(externewerking)doordat het alternatief
directtegenhetEHS gebiedaanligt nabij
kanaal

Toenameopp.
>48dBt.o.v.
referentiesituatie

Beoordeling

Oha
Oha

o/-

38 ha

Barrièrewerkingecologische relaties
Doordeaanlegvanalternatief Bzkomtdeelgebied 2geïsoleerdteliggenvandeakker-en
weilandentenwestenvandeN629.DeoverbruggingvanhetWilhelminakanaalgaatniet
ten kostevandeecologischeverbindendefunctievanhetkanaal.
HetWilhelminakanaal endedaaraangrenzende bosgebieden makenonderdeeluitvande
EHS.Bijalternatief BundelingZuidzaldenieuweweghetWilhelminakanaal kruisendoor
middelvaneennieuwebrugendaarnaparallelaanhetkanaalverdergaan.Debundeling
vandewegmethetkanaalversterkt debarrièretussendeEHS gebieden deDuiventoren
enHetBlik. HetBlik komtdanmeergeïsoleerdteliggenvanderestvandegebieden.
Mogelijkhedenvoormitigatieencompensatie
Voordebeoordelingvandeeffecten ishetvanbelangomnategaanofdeeffectenop
natuurwaarden kunnenwordengemitigeerdofgecompenseerd.
Mitigatie: deeffecten doorruimtebeslaginnatuurgebieden kunnennietwordengemitigeerd.Effectendoorverstoringkunnenworden beperktdooreengeluidarme verharding
toetepasseneneventueelschermen.Deverstoringdoor licht kanwordenbeperktdoor
geenwegverlichtingtoetepassenofgebruiktemakenvanstrooilichtarmeofdimarmaturen.
Debarrièrewerkingkanworden beperkt door hetaanbrengenvanfaunavoorzieningen.
Doordehogeliggingvaneendeelvanalternatief Bz(bijdebrugoverhetkanaal) kunnen
relatiefeenvoudigfaunapassageswordenaangelegd.
Compensatie: hetverliesvannatuurwaarden (doorruimtebeslag,verstoringofbarrièrewerking) moet,inovereenstemmingmethetprovinciale beleid,wordengecompenseerd.
Ditismetnamenoodzakelijk bijalternatiefBz.
Doorhettreffenvanmitigerende maatregelen kandeomvangvandeeffecten opnatuurwaardenwordenbeperkt.Mitigatie encompensatie isvooralnodigbijalternatief Bz.Ook
natoepassingvanmitigerende encompenserende maatregelen blijft alternatief Bz negatievervoornatuurwaarden dandealternatieven NulplusenPn.Ookdenee,tenzijafwegingblijft noodzakelijk.
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Intabel4.37zijn debeoordelingenvoor natuurweergegeven.
Tabel4.37
Aspect
Soorten

Beschermde
gebieden
Ecologische
relaties
Mitigerende
maatregelen

4.7.6

Overzichtvandeeffectbeoordelingvanhetonderwerpnatuur
Criterium
Verlies leefgebied
beschermdeenrodelijst
soorten
Verstoring leefgebied
beschermdeenRodelijst
soorten
AantastingGroenblauwe
Mantel
Verlies EHS gebieden
VerstoringEHS gebieden
Barrièrewerking
Mogelijkhedenvoor mitigatie
van effecten

0+

Pn

Bz

0

-

--

0

-

--

o/-

o/-

o/-

o/o/-

ol-

---

0

0

-

+

+

+

DoorkijkeffectscoresOosterhout-Oost
Indezeparagraaf isonderzocht inhoeverredeeffectenvandewegopdeverschillende
natuuraspectenwijzigen indien Oosterhout-Oost deeluitmaaktvandereferentiesituatie.
Soorten
Flora
Deeffectenopdebeschermde plantensoorten blijven gelijk.
Broedvogels
DoordeaanwezigheidvanOosterhout-Oost ishetoppervlak aanopenlandschapzeer
sterkafgenomen binnen hetstudiegebied.Hierdoor ishetaantalakker-enweidevogels
teruggedrongen.Ditbetekent datdeaanlegvandealternatieven hetleefgebiedvandeze
soorten minderaantast. Debeoordelingvanhetverliesenverstoringvanleefgebied is
derhalvemindernegatief.
Vleermuizen
IndienOosterhout-Oost gerealiseerd iszullenenkelevliegroutes mogelijkvervallen
(mogelijk kunnendoordenieuwelandschapszones nieuwevliegrouteswordengevormd).
Deaanlegvandewegisminder negatiefbeoordeeld.
Overigezoogdieren/amfibieën/vissen/libellen /dagvlinders /krekels /sprinkhanen
Effectenvandealternatieven zijngelijk,metofzonder Oosterhout-Oost.
Beschermdegebieden
DeEHS blijft behouden bijdeontwikkelingvanOosterhout-Oost. Dezezalaansluiten op
delandschappelijke zone.WelkomtdeEHS dichtertegendebebouwingaanteliggenzodatmogelijk deverstoringtoeneemt inhetgebied.Deontwikkelingvan Oosterhout-Oost
heeftgeeneffect ophetruimtebeslagvandeEHS enopdeverstoringinde EHS.
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Ontwikkelingsmogelijkheden natuur
DeontwikkelingvanOosterhout-Oost heeftgeeninvloedopde ontwikkelingsmogelijkhedenvoornatuur indebestaande natuurgebieden,maarkanwelbijdragenaandeontwikkelingvanverbindingszones.Ditspeelt metnamebijdealternatieven Bzen Pn.
Overzichteffectscores bij realisatievanOosterhout-Oost
Intabel4.38zijndebeoordelingsscoresvoornatuurweergegeven indesituatie inclusief
Oosterhout-Oost.Alternatief Bzheeftdemeestnegatieveeffectenenalternatief Nulplus
deminste negatieveeffecten.Degunstigescorevanalternatief Nulpluswordt metname
veroorzaakt door hetbehoudvandehuidigeweg.Erzijngeenpositieve effecten diemee
kunnenwordengenomen indebeoordelingscores.
PersaldoheeftdeontwikkelingvanOosterhout-Oost geeneffectopdebeoordelingvan
dealternatieven,uitgezonderdvoordebeoordelingvandemitigatiemogelijkheden.
Tabel4.38
Aspect

Overzichtvandeeffectbeoordelingvanhetonderwerpnatuurbijrealisatie
Oosterhout-Oost
Criterium
0+
Pn
Bz

Soorten

Beschermdegebieden
Ecologische relaties
Mitigerende maatregelen
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Verliesleefgebied beschermdeenrode
lijst soorten
Verstoringleefgebiedbeschermdeen
Rodelijst soorten
AantastingGroenblauwemantel
VerliesEHS gebieden
VerstoringEHS gebieden
Barrièrewerking
Mogelijkhedenvoor mitigatievaneffecten

0

-

--

0

-

--

o/o/o/-

o/o/-

o/-

0
+

0
++

-

--++
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Bodemenwater
Zoalsbijdebeoordelingen inMERFase1blijkt,zijndeaspecten bodemenwaternagenoegnietonderscheidendvoordealternatieven.Daarnaast leidtdebeoordelingin MER
Fase1niettot aanvullendevragentenaanzienvandeeffecten.Geconcludeerdkan
wordendathetdetailniveauvandeeffectbeschrijving inMERFase1voldoendeisendat
debeoordelingvandealternatieven kanwordenovergenomen inMERFase2.Daarnaast
heeftdeontwikkelingvanOosterhout-Oost geengevolgenvoordeeffectbeschrijvingen
beoordeling.
Intabel4.39 isdebeoordelingweergegevenvandedriealternatieven.
Tabel4.39
Aspect
Bodem

Overzichtvandeeffectbeoordelingvandeaspectenbodemengrond-en
oppervlaktewater
Criterium
0+
Pn
Bz

Grond-en oppervlaktewater
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Bodemopbouw
Bodemkwaliteit
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Waterbergingsgebieden

0
0
0
0
0

0

0

o/-

0
0
0

0
0
0

-

projectnr. 165465

MER N629 Dongen-Oosterhout
Fase 2

april2011
versie1.6

oranjewoud

Beoordelingalternatieven
5.1

Overzicht beoordelingen
Intabel 5.1iseenoverzichtopgenomenvandeeffectbeoordelingen uitdehoofdstukken
3(verkeer)en4(milieugevolgen).

Tabel5.1 Overzichtvandeeffectbeoordelingen (ten opzichtevan dereferentiesituatie)
thema

Verkeeren
vervoer

Bz

+
+
+
++
voldoet
nagenoeg
+
+
+
+
+
-

+
+
+
++
voldoet
nagenoeg
+
+
+
+
+
-

++
+
+
++

OntsluitingOWNfietsverkeer
Verlieswoonfunctie

...

-

0

Verlies bedrijfsgebouwen
Verliesaan landbouwgrond
Bereikbaarheid percelen
Recreatieveroutes

-0
0
0

0
0
0

0
-0
-

Aantrekkelijkheid recreatie

0

0

--

Geluidbelast oppervlak (>48dB(A))in
ha
Aantalgeluidbelastewoningen(>48
dB(A))
Aantalgeluidgehinderden
Aantalgeluidgehinderden tijdens
aanleg
Geluidbelast oppervlak inEHS(>43
dB(A))in ha
Trillingshinder

0

o/-

-

0

0

0/+

0
-

0

o/-

0/+
0/-

0

0

-

0

0/+
0
0
0

+

0
0
0/0/+
0

0/+
0

0
0
0
0
0
0

0/0

Verkeersafwikkeling

Reistijd Steenstraat-A27
ReistijdMiddellaan-A27
Onzekerheidinreistijden
KansopterugslagopA27

Verkeersveiligheid

Bebouwing
Landbouw
Recreatie
Geluidbelasting

Geluid en
trillingen

Trillingen
Luchtkwaliteit

Immissie
Emissie

Externe
veiligheide.d.

Externeveiligheid
Kabelsenleidingen

Landschap,
cultuurhistorie
enarcheologie

Landschap

Cultuurhistorie
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Pn

criterium

Leefbaarheid
Verkeersstructuur

Bebouwing,
landbouwen
recreatie

0+

aspect

Beoordelingtoekomstvastheid
Duurzaamveilig
Afnameaantalconflictpunten
Oversteekbaarheid
Benuttinginfrastructuur
MogelijkhedenOV
OntsluitingOWNautoverkeer

Toetswettelijke grenswaarden
Emissielokaal
Emissietotaal
Effectopexterneveiligheid
Effectenkabelsenleidingen
Landschappelijke hoofdstructuur
Visueellandschappelijke effecten
Aardkundigewaarden
Historische lijnen
Historischevlakken
Historischgroen
Waardevolleobjecten

o/-

o/0
0
0

voldoet
+
+
+
+

o/-

0
+
0/+
+
0
--0
---0

MERN629 Dongen-Oosterhout

projectnr. 165465
april 2011
versie 1.6

thema

Fase2

Natuur

aspect

criterium

0+

Pn

Archeologie
Soorten

Aantastingarcheologischewaarden

01-

-

0

-

--

0

-

--

o/o/o/-

07o/-

o/-

0

0

-

+

+

+

0

0
0
0
0

Beschermdegebieden
Ecologische relaties
Mitigerende
maatregelen
Bodem

Bodemenwater

Grond-en
oppervlaktewater

5.2
5.2.1

oranjewoud

Verliesleefgebied beschermdeenrode
lijst soorten
Verstoringleefgebied beschermdeen
Rodelijst soorten
AantastingGroenblauwe mantel
Verlies EHS gebieden
VerstoringEHS gebieden
Barrièrewerking
Mogelijkhedenvoormitigatievan
effecten
Bodemopbouw
Bodemkwaliteit
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Waterbergingsgebieden

0
0
0
0
0

o/0
0
0

Beschouwing peralternatief
Vooraf

Debeoordelingvandealternatieven isgerichtophetjaar 2020:dealternatieven zijn
beoordeeldtenopzichtevandereferentiesituatie indatjaar.Omdathetgaatomeen
ingreep dieinprincipetoekomstvast moetzijn isinparagraaf 5.3ookeendoorkijk
gemaaktvoordeperiode na2020.
Waarrelevantwordttevensrekeninggehouden metdeeventuele mogelijkheidom
effectentemitigeren.

AlternatiefNulplus
Hetalternatief Nulplusverbetert deverkeerssituatietussen DongenenOosterhouten
leidttot eenafnamevandekansopcongestie indespitsperiodes.Hetalternatief isontworpenophetoplossenvandebelangrijkste knelpuntenvoordedoorstroming: blijkens
dedynamische modelleringzijndatvooraldekruisingen bij deaansluitingopdeA27en
derotondeMiddellaan-Westerlaan bij Dongen.Hetontwerp isgebaseerdopdeprincipes
vanDuurzaamVeilig,zodateenverkeersveilige oplossingontstaat. Uitdedynamische
modelleringblijkt datditalternatief leidttot eensterkeverbeteringvandeverkeersafwikkeling;datblijkt uitdetoenamevandegemiddeldesnelheid endeafnamevanverliestijden,zoweltotaalals(gemiddeld) pervoertuig.Deverkeersafwikkeling indeavondspits
wordtvoor hettraject Steenstraat-A27indeperiode na2020 problematisch.Voorde
overigewegvakken enindeochtendspits isookvoordesituatie 2020+desituatie sterke
beterdanindereferentiesituatie.
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Bijonderstaande beschouwingen isdebeschouwinginhoofdstuk 8vanMERFase1als
uitgangspunt genomen.Dekostenvandealternatieven zijn inMERFase2nietmeegenomen indebeoordelingenvergelijkingvandealternatieven.
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Deeffecten opdeomgevingzijn beperkt,zowelinpositievealsinnegatievezin.Hetalternatief Nulplusdraagt niet bijaanhetverbeterenvandeleefbaarheid(doorvermindering
vandegeluidbelasting) langshettracé.
Lokaalisereengroot effectopdehuidigewoningen enbedrijfspanden langsdeHeistraat. Daarbijgaathetvooralomdedirectegevolgenvandeaanlegvandewegenbijbehorende parallelstructuur, waarvoor hetnodigisgrondeneneventueelookwoningen
enbedrijfspanden teverwerven.Hetvasthoudenaandeontwerpvereisten vanDuurzaam
Veiligmaakthetonvermijdelijk datbijdit alternatiefwoningenenbedrijfspanden moeten
wordengesloopt. Ditgeldtookbijeenmaximaleinspanningomdittevoorkomen.
VoordesituatiebijdeWesterlaan isernagenoeggeensprakevanveranderingtenopzichtevandereferentiesituatie. Deeffectenvangeluidenlucht blijven derhalveaanwezig.
Doordatditalternatief opdebestaande Heistraatwordt aangelegdisbij deaanlegaandachtnodigvoortijdelijkeverkeersmaatregelen.

5.2.3

AlternatiefParallel-noord
Alternatief Pnbiedteengoedeoplossingvoorhetverkeersprobleemvoordeperiodetot
2020.Bijditalternatief is-zoalsookbijdeanderealternatieven- hetaanpakkenvande
knelpunten inhetontwerp meegenomen.Daardoorverbetert bijditalternatief dedoorstromingenneemtdekansopcongestieaf.Ditvertaaltzichin(gemiddelde) korterereistijden en,mededoordat landbouwverkeer nietmeeropdehoofdrijbaanwordttoegelaten,
minderonzekerheidoverreistijden.DoordatdeprincipesvanDuurzaamVeiligzijngehanteerdneemtdeverkeersveiligheid toe.Ookhetverminderenvandekansopterugslagop
deA27draagt bijaanverbeterenvandeverkeersveiligheid.
Deresultatenvandedynamischemodelleringlatenziendatbijditalternatief degemiddeldesnelheid sterktoeneemt invergelijkingvandereferentiesituatie endeverliestijden
(totaalengemiddeld pervoertuig)sterkafneemt.Voordeperiodena2020ontstaan inde
avondspitsverliestijden op(alleen) hettrajectvandeSteenstraatnaardeA27.Ditwordt
veroorzaakt doorderotondeMiddellaan-Westerlaan. Decapaciteitvandewegvakken is
geenprobleem.Indeochtendspits zijnergeenknelpunten indeverkeersafwikkeling.
Eenaandachtspunt isdebereikbaarheidvanhetgebiedtussendeWesterlaan,hetkanaal
endeN629.Inditgebied,waarnaasteenaantalwoningen onderanderedebegraafplaats
endetennisbaan aanwezigzijn,wordtvanuit Dongenminderdirectbereikbaar. Inhetontwerpvooralternatief Pnisdaartoeeenparallelstructuur langsdeN629endeWesterlaan
opgenomen.
Doordat bijditalternatief opdeWesterlaan maarzeerbeperktverandert blijft demilieusituatie(ophetgebiedvanluchtkwaliteit engeluidhinder) daarvergelijkbaar metde
referentiesituatie 2020.
Uitdebeoordelingvandeeffecten opnatuuren landschap blijkt datalternatief Pn geen
groteinvloedheeft.Hettracédoorsnijdt geennatuurgebieden envoegtzichredelijkgoed
inhetlandschaptussendeA27enDongen.

5.2.4

AlternatiefBundeling-zuid
Alternatief Bzisbeoordeeldalsdebesteoplossingvoorde doorstromingsproblematiek.
Evenalsbijdeanderealternatieven wordendeknelpunten (kruisingen endeaansluiting
opdeA27)aangepakt enwordt(onderanderevoor landbouwverkeer)eenparallelstructuuraangelegd.Hierdoor nemendereistijden endeonzekerheidoverdereistijden af.
Bijditalternatief isophetnieuwewegvaktussen deSteenstraatenhet splitsingspunt
ruimvoldoende(rest)capaciteit aanwezig.Denieuweweggedeeltenwordendoormaar
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weinigverkeer-ruimonderdecapaciteit-gebruikt.Uitdedynamischemodellering blijkt
eengoedeverkeersafwikkeling eneenduidelijkeverbeteringinvergelijkingmetde
referentiesituatie. Ditisookvoordesituatie na2020hetgeval.
Ookbijditalternatief isdebereikbaarheidvanhetgebiedtussen het kanaal,deWesterlaanendeHeistraat eenaandachtspunt. Debestaandetoegangtot hetgebiedviade
kruisingbijdebegraafplaats komttevervallen.
Voordeleefbaarheidseffecten -metnamegeluidhinder inDongen-isditalternatiefverhoudingsgewijs gunstig.Degeluidhinder langsdeWesterlaan neemtsterkerafdanbijde
anderealternatieven.
Daartegenover staatdatalternatief Bzgroteeffecten heeftvoornatuur enlandschap:eris
sprakevanruimtebeslaginnatuur- enbosgebieden,verstoringenbarrièrewerking.Het
geluidbelast oppervlak neemttoe,ookindeEHS.Voorde'groene'effecten isalternatief
Bzongunstiger dandebeideanderealternatieven.
Alsgevolgvandebeschermdestatusvaneendeelvanhetgebieddatwordt doorsneden
iseenzogenaamde 'nee,tenzij'-afweging noodzakelijk. Ditiseenafwegingdieopbasis
vandenatuurwetgevingmoetplaatsvinden.Hierbijwordt eenafweginggemaakttussen
het maatschappelijk belang-datzwaarwegend moetzijn- endeeffecten op natuurwaarden.Inhetkadervande'nee,tenzij'-afweging ishetverplicht omalternatieve mogelijkhedenomdeproblematiek optelossen,inbeeldtebrengen.Deaanwezigheidvan
realistische enprobleemoplossende alternatieven kan,inhet kadervande'nee, tenzij'afweging,eenbelemmeringzijnomeenalternatief datnatuurwaarden aantastalsvoorkeursalternatief aanteduiden.
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MeestMilieuvriendelijkAlternatief
6.1

Kadersvoorhetmeestmilieuvriendelijkalternatief
MMAinregelgevingen richtlijnen
Indewetgevingovermilieueffectrapportage isbepaalddatallerealistische alternatieven
moetenwordenonderzocht,waarondertenminste hetalternatiefwaarmee milieugevolgen
zoveelmogelijkwordenvoorkomendanwel,alsdatnietlukt,wordengemitigeerd.Resteffecten moetenwordengecompenseerd.Datalternatiefwordt doorgaansaangeduidals
hetMeestMilieuvriendelijkAlternatief(MMA).
BijeenMMAmoethetgaanomeenalternatief datdeproblematiek oplost endattotde
competentievandeinitiatiefnemer behoort.
InderichtlijnenvoorditMERzijngeenbijzondereaandachtspuntenvoor hetMMAopgenomen.
Aanpak
Erisinditgevalgekozenvooreenaanpakwaarbij hetMMAwordtgebaseerdopéénvan
dealternatieven,waaraanvervolgensaanpassingenwordenaangebrachten/ofextra
maatregelenwordentoegevoegdomde(resterende) milieugevolgentevoorkomendan
weltemitigeren.Vanhetaldusgeconstrueerde MMAwordenvervolgensdemilieugevolgen inbeeldgebracht.

6.2

AlternatiefNulplusalsbasisvoorhetMMA
Geziendewettelijke bepalingenaangaande hetMMA,waarbij hetvoorkomenvangevolgenvoorhetmilieucentraalstaat,komtinditgevalhetNulplus-alternatief hetmeest
inaanmerkingomteworden beschouwdalsbasisvoor hetMMA.Het Nulplus-alternatief
isprobleemoplossend tenaanzienvandeverkeersproblematiek enlaattenaanzienvan
degevolgenvoorhetmilieuvoor demeestemilieuaspectenweinigverschilzienmetde
referentiesituatie 2020.
InFase1 vandit MERiseenuitgebreideverkenningnaaroplossingsrichtingen uitgevoerd.
Dedaaruitvoortkomende realistischealternatieven zijn inFase1 verderbeschrevenen
onderzocht ophetprobleemoplossendvermogenendeeffecten.Bijdeselectievanalternatievenvoor Fase2hebbendemilieugevolgen nadrukkelijk eenrolgespeeld.Geziendit
voortraject ishetvoorhetMMAniet nodigomnaaranderetracémogelijkhedentezoeken
ofomterugtegrijpen opdealternatieven diein Fase1zijnonderzocht.
Uithetoverzichtvandemilieugevolgen zoalsopgenomen inhoofdstuk 5blijkt datalternatief Nulplusenkelenegatievegevolgen heeft:
• hetverliesvaneenaantalwoningen enbedrijfspanden;
• nagenoeggeenverminderingvandegeluidhinder opwoningen.
HetMMAkanzichrichten ophetvoorkomen ofverminderenvandezenegatievegevolgen.
Naastdezenegatievegevolgenisgeconstateerd dat hetMMAtot 2020voldoetalsoplossingvanhetprobleem,maardatvoordelangeretermijn mogelijk aanvullende ingrepen
nodigkunnenzijn.
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UitwerkingMMA
Verminderenaantastingwoningen en bedrijfspanden
Eenbelangrijk negatiefaspectvanhetMMAishetverliesvaneenaantalwoningenen
kassen.Ditishetgevolgvandevereistenaangaande hetwegprofieldiezijngehanteerd,
met namedeparallelstructuur langsdehoofdrijbaan.Dezeparallelstructuur isomeen
duurzaamveiligewegtekunnen realiseren enomdeproblematiek vandeoversteekbaarheidtekunnenoplossen,essentieel.BijdeuitwerkingvanhetontwerpvanhetMMAisop
plaatsenwaarweinigruimteaanwezigisgezocht naareenoptimale balanstussenenerzijds hetvoldoen aandeontwerpvereisten enanderzijds hetminimaliserenvandegevolgenvoor bestaandewoningen.Hetverder reducerenvandegevolgenvoor bestaande
woningen enbedrijfspanden isdanookalleen mogelijk alswordt afgezienvanhetvoldoenaandevereistenaangaande DuurzaamVeilig.Datishier,geziendeaardvandeproblematiek,niet mogelijk. HetontwerpvanhetMMA(wegprofiel,liggingvandeparallelstructuur) isdaaromgelijkaandatvanalternatief Nulplus.
Verminderengeluidbelastingindewoonomgeving
Hetalternatief Nulplus heeftgeen negatievegevolgenvoor degeluidbelastingindewoonomgeving,maardraagtookniet bijaaneenafnamedaarvan.Inditopzicht is hetalternatief Nulplus danookniet probleemoplossend.HetMMAdient daarom medegericht te
zijn ophetreducerenvandegeluidbelastingindewoonomgeving.Geziendevormgeving
vanhetalternatief komendaarvoor indeeersteplaats maatregelen aandeverhardingin
aanmerking.VoorhetMMAisdaaromuitgegaanvanhettoepassenvaneengeluidarme
verharding.

6.4

6.4.1

Effecten enbeoordelingMMA

Geluid
Metbehulpvan hetmodelGeonoise(zieparagraaf4.2)zijnookdeeffectenvanhetMMA
berekend.
Invergelijkingmetdereferentiesituatie enhetalternatief Nulplus heeft hetMMAeenduidelijkeverminderingvandegeluidbelastingindewoonomgevingtotgevolg.Ditiszichtbaargemaakt indefiguren 6.1en6.2.Invergelijkingmetdereferentiesituatie (2020)
neemt hetaantalwoningen inlagegeluidbelastingsklassen toe,enhetaantalwoningen
meteenhogerebelastingaf.Ditvertaaltzichtevensineenlageraantalgehinderden
(figuur 6.3).
Ookvoorhetgeluidbelast oppervlak ishetMMAgunstig:invergelijkingmetdereferentiesituatie neemthetareaalmeteenhogegeluidbelastingaf(figuren 6.4 en6.5).
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Overigeeffectenenbeoordeling
DeoverigeeffectenvanhetMMAendebeoordelingdaarvanzijngelijk aandeeffectenen
beoordelingvanhetalternatief Nulplus.Alleendeeffecten opnatuurwaarden (verstoring)
zijngunstiger omdatdoordetoepassingvanhetgeluidarmasfalt hetgeluidbelastoppervlak endeverstoringinnatuurgebieden afneemt.

Tabel6.1 OverzichtvandeeffectbeoordelingeninclusiefMMA
thema
Verkeer en

aspect

criterium

0+

Pn

Verkeersafwikkeling

Reistijd Steenstraat-A27
Reistijd Middellaan-A27
Onzekerheid in reistijden
Kans op terugslag op A27

+
+
+
++
voldoet
nagenoeg
+
+

+
+
+
++
voldoet
nagenoeg
+
+

+
+
+
-

+
+
+
-

vervoer

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid
Verkeersstructuur

Bebouwing,

Bebouwing

landbouw en
recreatie

Landbouw
Recreatie

Geluid en
trillingen

Geluidbelasting

Beoordeling toekomstvastheid
Duurzaam veilig
Afname aantal conflictpunten
Oversteekbaarheid
Benutting infrastructuur
Mogelijkheden OV
Ontsluiting OWN autoverkeer
Ontsluiting OWN

Bz

MMA
++
+
+
++

voldoet
+
+
+
+

o/-

0

Verlies woonfunctie

---

-

-

0
...

Verlies bedrijfsgebouwen

--

0

0

--

Verlies landbouwgrond

0

-

--

0

Bereikbaarheid percelen

0

0

-

0

-

0

Recreatieve routes

0

0

Aantrekkelijkheid recreatie

0

0

Geluidbelast oppervlak (>48
dB(A)) in ha

0

o/-

-

Aantal getuidbelaste woningen(>

0

0

0/+

•

-

Aantal geluidgehinderden

0

0

0/+

Aantal geluidgehinderden tijdens

-

o/-

o/-

Geluidbelast oppervlak in EHS (>
43 dB(A)) in ha

0

0

-

Trillingen

Trillingshinder

0

Immissie

Toets aan wettelijke
grenswaarden

0

aanleg

Emissie

0

0

+
+
0/+
+
0/+
0

Emissie lokaal

0

0

+

0

o/-

0

0/+

o/-

0/+
0

0/+
0

+
0

0/+
0

Externe

Externe veiligheid

Effect op externe veiligheid

Kabels en leidingen

Effecten kabels en leidingen

Landschap

+

0/+

0

Emissie totaal
veiligheid e.d.
Landschap,

+
+

o/-

48 dB(A))

Luchtkwaliteit

+
+
+
++
voldoet
nagenoeg
+
+
+

Landschappelijke hoofdstructuur

0

0/-

--

0

cultuurhistorie

Visueel landschappelijke effecten

0

-

--

0

en archeologie

Aardkundige waarden

0

0

0

0

Historische lijnen

0

o/-

--

0

Historische vlakken

0

0

--

0

Historisch groen

0

0

--

0

of-

0

0

o/-

of-

-

--

o/-

Cultuurhistorie

Waardevolle objecten
Archeologie

Aantasting indicatieve
archeologische waarden
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thema

aspect

criterium

Natuur

Soorten

Ecologische relaties

Verlies leefgebied beschermde
enrodelijst soorten
Verstoringleefgebied
beschermdeenRodelijstsoorten
AantastingGroenblauwe mantel
Verlies EHSgebieden
VerstoringEHS gebieden
Barrièrewerking

Mitigerende
maatregelen

Mogelijkhedenvoormitigatievan
effecten

Bodem

Bodemopbouw
Bodemkwaliteit
Waterkwantiteit
Waterkwaliteit
Waterbergingsgebieden

Beschermde gebieden

Bodemen
water

Gronden
oppervlaktewater
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0+

Pn

Bz

MMA

0

-

--

0

0

-

--

o/-

o/-

o/-

o/-

o/-

0

o/-

0
-

---

0
0

0

0

-

0

+

+

+

+

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

-

0

0

o/-
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Leemteninkenniseninformatie
Bijhetmilieuonderzoekvoordit MERzijn-behoudensdenormaleonzekerheden in
modellen enmodelberekeningen-geenwezenlijke leemten inkenniseninformatie
geconstateerd.
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Voorstel evaluatieprogramma
Opgrondvanderegelgevingaangaandem.e.r.dient ineenMER eenvoorstelteworden
opgenomenvoor hetevaluerenvandemilieugevolgen.Bijhetformelebesluitoverde
voorgenomen activiteit (hetvaststellenvanhetruimtelijk plan)dienttevensdeevaluatie
tewordengeregeld.
VoordeN629komendevolgendeaspecteninaanmerkingvoorevaluatie:
verkeersintensiteiten,doorstromingenkansopcongestie;daarbij ismetname
aandacht nodigvoordeverkeersafwikkeling opdekruisingen enaansluitingen;
demonitoringvandeverkeersafwikkeling kanaanleidingzijnvoor hetnemenvan
aanvullendemaatregelen,zoalsbijvoorbeeld hetoptimaliserenvandeafstelling
vanverkeerslichten bijkruisingen;
dedoelstellingvandenieuweN629isonderanderehetontlastenvande
bestaande Heistraat.Sluipverkeer overdeHeistraat nadevernieuwingvande
N629isnietgewenst. Bijdeevaluatieisdaaromvanbelangomtemonitoren ofer
sprakeisvansluipverkeer;
debereikbaarheidvandeomgevingvanhet Blik neemtalsgevolgvandeaanpassingvandeinfrastructuur af. Bijdeevaluatie isdaaromaandacht nodigvoorde
bereikbaarheidvanditgebiedvoor langzaamverkeer;
geluidhinder indewoonomgeving,metnameindebebouwde komvanDongen
nabij deWesterlaan.
Deaanpakvandeevaluatiekanbestaan uit hetvastleggenvandedoelenvande evaluatie,demomentenwaaropevaluatiezalplaatsvinden endeeventuelevervolgactiesop
basisvanderesultatenvandeevaluatie.Daarbijkunnenookafsprakenwordengemaakt
overderapportageoverdeevaluatieaanhetbevoegdgezag.
Afhankelijkvanhetuiteindelijkevoorkeursalternatief kanaanvullendaandachtnodigzijn
voordeeffectenopnatuurwaarden (zoalsbarrièrewerking).Ditspeelt metnamealszou
wordengekozenvooralternatiefBz.
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