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Figuur 1.1 Een globale aanduiding van het zoekgebied.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding/achtergrond

De Provincie Noord-Brabant heeft het initiatief genomen in de zoektocht naar de oplos-

sing van de verkeersproblematiek rondom de N629. Deze verbinding tussen Dongen en

Oosterhout, die onderdeel is van de regionale verbinding Oosterhout-Dongen-Tilburg,

voldoet niet meer aan de eisen die het huidige gebruik eraan stelt. Dit leidt tot toene-

mende problemen ten aanzien van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid

(zie hoofdstuk 2).

Sinds 1999 zijn in een viertal studies de knelpunten in het gebied en de mogelijkheden en

oplossingen onderzocht. Dit heeft geleid tot het aanduiden van een aantal realistische en

gewenste oplossingsrichtingen (zie figuur 1.2 en paragraaf 4.1). Deze planstudie / m.e.r.1

is de laatste stap in het proces dat moet leiden tot definitieve besluitvorming over de aan-

pak van het probleem. Mede op basis van het milieueffectrapport dat onderdeel is van de

m.e.r.-procedure zal een beslissing worden genomen over een toekomstvaste oplossing

voor de verkeersproblematiek in het gebied.

Figuur 1.2 Schematische weergave van het trechteringsproces van tracévarianten voor de

oplossing van de verkeersproblematiek in de regio Dongen-Oosterhout. De pijl

geeft de huidige plaats aan in het proces

1. m.e.r. = de milieueffectrapportage procedure

MER = het milieueffectrapport

BORD-verkeersstudie

BORDT-verkenning

Integrale effectenstudie

Dongen-Oosterhout

SMB Strategische

Gebiedsvisie Oosterhout-

Oost

Voorkeursalternatief N629

Startnotitie

MER
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De N629 ligt op het grondgebied van de gemeenten Oosterhout en Dongen. De gemeente-

raad van Oosterhout heeft in januari 2007 het structuurplan Oosterhout-Oost vastge-

steld. Dit plan, waarvoor een strategische milieubeoordeling is uitgevoerd, voorziet in een

transformatie van de zone westelijk van de A27 van een agrarisch gebied tot een woon- en

werkgebied.

1.2 M.e.r.-plicht en te nemen besluit

In het kader van de plan- en besluitvorming rond de N629 moet de m.e.r.-procedure door-

lopen worden conform het Besluit m.e.r. 1994, gewijzigd 2006 [VROM, 2006].

De aanleg van een autoweg (zoals deze gedefinieerd is in het Besluit m.e.r. 1994, gewij-

zigd 2006) is m.e.r.-plichtig wanneer de autoweg alleen toegankelijk is via knooppunten

of door verkeerslicht geregelde kruispunten waarop het verboden is te stoppen of te par-

keren. Rotondes en verkeerspleinen hebben dezelfde werking als door verkeerslichten

geregelde kruispunten omdat het gaat om de toeritdosering en doorstroming van het

verkeer. Bij de aanleg van de N629 zullen kruispunten mogelijk als rotondes worden

uitgevoerd. De aanleg van de N629 is daarom m.e.r.-plichtig.

De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan het eerste ruimtelijke besluit dat concreet de reali-

satie van de m.e.r.-plichtige activiteit, in dit geval de aanleg van een nieuwe weg, moge-

lijk maakt. Het eerste concrete en voor zienswijze en beroep vatbare ruimtelijke besluit is

het bestemmingsplan.

Het betreffende gedeelte van de N629 ligt in twee gemeenten. De procedure van m.e.r. en

bestemmingsplan worden gecoördineerd aangepakt. Dat houdt in dat er één MER wordt

opgesteld en één bestemmingsplan, dat door de beide gemeenten voor het op hun grond-

gebied betrekking hebbende gedeelte wordt vastgesteld.

1.2.1 Initiatiefnemer en bevoegd gezag

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen in samenhang met de openbare procedure conform

de Wet Ruimtelijke Ordening. In de procedure treedt als initiatiefnemer op:

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Het bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure is in dit geval:

Gemeenteraad gemeente Dongen

Gemeenteraad gemeente Oosterhout

1.3 M.e.r.-procedure

Overzicht van de m.e.r.-procedure

Om tot een afgewogen ruimtelijk besluit te komen waarin de inspraak van belang-

hebbenden op verschillende momenten is gewaarborgd, wordt een besluitvormings-

procedure doorlopen, die is gebaseerd op wettelijke regelingen:

• De wettelijke regeling voor de milieueffectrapportage (Wet Milieubeheer);

• De wettelijke procedure voor het opstellen van een herziening van het

bestemmingsplan (Wet op de Ruimtelijke Ordening).
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In deze paragraaf is de m.e.r.-procedure toegelicht zodat duidelijk wordt welke stappen in

de m.e.r.-procedure al genomen zijn en welke nog  genomen gaan worden. In figuur 1.3 is

een schematisch overzicht weergegeven van de m.e.r.-procedure.

Figuur 1.3 De stappen in de m.e.r.-procedure.

Startnotitie

De m.e.r.-procedure is van start gegaan met het publiceren van de startnotitie door de

initiatiefnemer op 31 januari 2007.

Inspraak en advies

Op 5 februari 2007 is door het bevoegd gezag kennis genomen van de startnotitie-m.e.r..

De startnotitie heeft vanaf die datum 6 weken ter inzage gelegen bij de provincie Noord-

Brabant en de gemeenten Oosterhout en Dongen. Iedereen heeft kans gehad om in het

kader van de inspraak aan te geven welke onderwerpen naar zijn/haar mening in het

milieueffectrapport aan de orde moeten komen. Tijdens deze periode is in de gemeente

Dongen en de gemeente Oosterhout een informatie- en inspraakavond georganiseerd.

Daarnaast heeft het bevoegd gezag aan de Commissie voor de m.e.r. en de wettelijke

adviseurs advies over de inhoud van het op te stellen MER gevraagd.

Startnotitie

Inspraak en

advies

Toetsing

MER

Richtlijnen

MER

Inspraak en advies

Voorontwerp

bestemmingsplan

Vervolg procedure

bestemmingsplan

Initiatief-

nemer

Bevoegd

gezag

Insprekers,

adviseurs,

Com. m.e.r.
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Richtlijnen

Op basis van de startnotitie, het advies van de Commissie voor de m.e.r. en van de

overige adviseurs (o.a. Waterschap Brabantse Delta, Inspectie VROM, Rijksdienst voor

Cultuurlandschap, Archeologie en Monumenten etc. ) en de inspraakreacties stelt het

bevoegd gezag de richtlijnen vast waar het MER aan moet voldoen. Deze richtlijnen geven

dus aan welke vragen in het MER moeten worden beantwoord. In het geval van de MER

N629 loopt een toekomstig tracé van de weg over het grondgebied van twee gemeenten

en is er dus sprake van twee instanties die bevoegd gezag zijn. De richtlijnen zijn dus ook

tweemaal vastgesteld. Eerst in de gemeenteraad van Dongen en daarna in de

gemeenteraad van Oosterhout.

Bij het vaststellen van de richtlijnen in de gemeente Dongen op 21 juni 2007 is bij wijze

van amendement een nieuwe variant toegevoegd aan de te onderzoeken alternatieven in

het MER. Dit is een variant welke aangedragen is in de inspraakreacties door het platform

Oosterhout Dongen Anders. In dit MER is deze variant de DOA-variant genoemd.

Bij het vaststellen van de richtlijnen in de gemeente Oosterhout (28 juni 2007) is

eveneens een nieuwe variant per amendement aan de te onderzoeken alternatieven

toegevoegd. Deze variant is aangedragen door de VVD onder de naam 'logisch-alternatief'

en is in dit MER als de LOA-variant aangeduid.

Beide nieuw toegevoegde varianten uit de richtlijnfase vallen in dit MER onder het zoge-

naamde Richtlijnenalternatief. Uitgangspunt voor dit alternatief is het aanleggen van

nieuwe weg beide varianten is het oplossen van de problematiek rondom de N629 door

het realiseren van een soort oostelijke rondweg voor Oosterhout. Het Richtlijnenalter-

natief is beschreven in paragraaf 5.5 in dit rapport.

De richtlijnen voor dit MER bestaan uit de tekst van de adviesrichtlijnen van de Commissie

voor de m.e.r. en de beide amendementen.

Opstellen van het MER

De initiatiefnemer verzorgt het opstellen van het MER conform de vastgestelde richtlijnen.

In het MER is ingegaan op de (beleids)achtergronden van het initiatief, beschouwde

alternatieven voor de uitwerking van het initiatief en de te verwachten milieueffecten in

vergelijking met de autonome ontwikkeling van het gebied.

Informele inspraak op dit MER

De concept-versie van het MER wordt van 21 april tot 4 juni 2008 informeel ter inzage

gelegd. Mede op basis van deze informele inspraak nemen Dongen en Oosterhout een

standpunt over het voorkeursalternatief in. Reageren op het concept-MER kan mondeling

of schriftelijk. Alle reacties worden gebundeld in een zogenaamde reactienota en kunnen

leiden tot aanpassingen in het definitieve MER.

Aanvaarding van het MER

Nadat de initiatiefnemer het definitieve MER heeft aangeboden aan het bevoegde gezag,

toetst het bevoegd gezag of het MER voldoet aan de richtlijnen: bevat het MER voldoende

antwoord op alle vragen? Als het bevoegd gezag positief oordeelt, aanvaardt het het MER

als basis voor verdere besluitvorming.

Formele inspraak op dit MER

Na de aanvaarding wordt het MER gepubliceerd en, samen met het voorontwerp van het

bestemmingsplan, formeel ter inzage gelegd. Tijdens de inspraakperiode kan eenieder

inspreken op het (voor)ontwerpbestemmingsplan waarvan het MER onderdeel uitmaakt.
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1.4 Structuur van het MER

Het MER N629 Dongen-Oosterhout is opgedeeld in twee fasen. Dit is MER Fase 1.

Fase 1 gaat in op de problematiek van de N629 en beschrijft welke alternatieven zijn

onderzocht en op welke wijze deze tot stand zijn gekomen. De eerste fase is er op gericht

te komen tot een selectie van kansrijke alternatieven, die in de navolgende MER Fase 2

nader zullen worden onderzocht.

1.5 Leeswijzer MER Fase 1

In dit MER Fase 1 wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de actuele problematiek van de N629

en de autonome ontwikkeling daarin. In hoofdstuk 3 en 5 is beschreven welke

alternatieven zijn onderzocht en op welke wijze de alternatieven tot stand zijn gekomen.

De bestaande milieusituatie en de autonome ontwikkeling daarin is beschreven in

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het probleemoplossend vermogen van de

alternatieven en op de effecten op het verkeer. Hoofdstuk 7 bevat de globale beschrijving

van de milieueffecten. In hoofdstuk 8 is een korte beschouwing van alle alternatieven

opgenomen, waarbij wordt ingegaan op de effecten en het probleemoplossende

vermogen. In dit hoofdstuk zijn tot slot aanbevelingen opgenomen voor de conclusies die

aan dit MER Fase 1 kunnen worden verbonden.

Verklarende woordenlijst & toponiemen

In dit MER is een groot aantal afkortingen, moeilijke woorden en toponiemen

gebruikt. De afkortingen en moeilijke woorden zijn terug te vinden in de

verklarende woordenlijst in de bijlagen bij dit MER. De toponiemen zijn opgenomen

in figuur 1.4.
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Figuur 1.4 Toponiemenkaart
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2 Probleem en doel

In dit hoofdstuk wordt het benodigde doel/oplossende vermogen van een aanpassing aan

de N629 bepaald. Het doel wordt bepaald aan de hand van een beoordeling van de

problematiek in de huidige en autonome situatie (2020).

Om tot deze beoordeling te komen volgt eerst in paragraaf 2.1 het algemene beeld van de

problematiek van de N629. Vervolgens is in paragraaf 2.2 het probleemkader uiteengezet

op basis waarvan de beoordeling van het probleemoplossend vermogen plaats vinden. De

de onderwerpen in het probleemkader zijn vervolgens in paragraaf 2.3 nader

geanalyseerd en beoordeeld voor de huidige en de autonome situatie (2020). In paragraaf

2.4 is een overzicht weergegeven in de problematiek. Het hoofdstuk wordt tenslotte

afgesloten met het doel voor aanpassingen aan de N629.

2.1 Algemeen beeld problematiek van de N629

De N629 (Heistraat) is een weg met verschillende functies en waar verschillende soorten

verkeer gemengd gebruik van maken. De N629 is een gebiedsontsluitingsweg voor de

regio Dongen-Oosterhout. Als regionale verbinding fungeert de N629 voor doorgaand ver-

keer tussen de A27 en het noordelijk deel van Tilburg alsmede voor verkeer tussen

Dongen en de A27 en Oosterhout. Verder heeft de weg een functie als erftoegangsweg

voor de aanliggende woningen en (agrarische) bedrijven. Ook landbouwverkeer maakt

gebruik van de weg. Daarnaast heeft de weg een functie als onderdeel van recreatieve

fietsroutes.

De functies en de vormgeving van de weg en de aansluitingen op het overige wegennet

leiden er toe dat de N629 op het gebied van bereikbaarheid, verkeersafwikkeling,

oversteekbaarheid en leefbaarheid als een probleem wordt ervaren. Bij een verdere groei

van het verkeersaanbod zal de problematiek in de toekomst naar verwachting verder

toenemen. In Dongen worden de effecten van de huidige Westerlaan op de leefbaarheid

als negatief ervaren.

In het studiegebied zijn in het verleden de volgende bereikbaarheidsproblemen herkend

(BORDT-verkenning, 2002):

• slechte doorstroming op de op- en afritten van de A27 in de ochtend- en avondspits;

• de matige tot slechte verkeersafwikkeling op de Westerlaan en de Heistraat tijdens de

spitsperioden;

• het sluipverkeer als gevolg van de slechte doorstroming;

• de slechte bereikbaarheid voor landbouwverkeer.

Bij het opstellen van de gebiedsvisie voor Oosterhout-Oost en in de SMB daarbij is ook

aandacht besteed aan de bereikbaarheid van het gebied en de problematiek van de

bestaande infrastructuur.

Ook het openbaar vervoer (de buslijnen over de Heistraat) ondervindt de gevolgen van de

matige tot slechte verkeersafwikkeling op de bestaande route tussen Dongen en Ooster-

hout.
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Het probleem van de N629 (Heistraat) valt uiteen in twee delen, die een grote onderlinge

samenhang hebben:

- verkeerskundig (gemengde functie, veel verkeer, reistijd, verkeersveiligheid);

- leefbaarheid (oversteekbaarheid, geluidhinder, luchtkwaliteit e.d.).

In de afgelopen jaren is in verschillende studies de verkeersproblematiek rondom de

N629 onderzocht waarbij naar verschillende oplossingsrichtingen is gekeken. In bijlage 2 

bij de startnotitie voor dit project is het voortraject uitgebreid beschreven. Mede op basis

daarvan is in dit hoofdstuk een probleemstelling en doelstelling omschreven. Bij de

beschrijving van de verkeersproblemen is tevens gebruik gemaakt van aanvullend, ten

behoeve van dit MER, verzamelde informatie.

Figuur 2.1 laat de belangrijkste wegen in het studiegebied zien.

Figuur 2.1: De hoofdinfrastructuur binnen het studiegebied (relevante wegen zijn weergegeven)

Op het traject Ekelstraat-Heistraat tot de kruising Middellaan-Westerlaan heeft de provin-

cie een proefproject opgezet, de zogenaamde 'Informatieve Weg'. De Informatieve Weg is

een pilot met elektronische verkeersborden. De weg registreert actuele gegevens en door

middel van borden worden zonodig de weggebruikers geïnformeerd en geïnstrueerd.

Tijdens de pilot op de N629 onderzoekt de provincie hoe weggebruikers reageren op de

extra verkeersinformatie. De Informatieve Weg heeft tot doel de verkeersveiligheid op de

N629 te vergroten, de oversteekbaarheid te vergroten en een efficiënter weggebruik te

realiseren.

2.2 Kader voor beoordeling problematiek

De bestaande verkeersintensiteiten, verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid alsmede

de autonome ontwikkeling daarin kunnen, in combinatie met (beleids)doelstellingen over

mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid dienen als basis voor het duiden van de

Heistraat
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ernst van de verkeersproblematiek van de N629. Evenzo kan de beschrijving van de

leefbaarheidsaspecten, in combinatie met beleidsdoelen en regelgeving, leiden tot

conclusies over de ernst van de leefbaarheidsproblematiek van de N629. Omdat op

provinciaal niveau nog geen criteria voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling zijn

vastgesteld is onderstaand een aantal criteria benoemd op basis van het beleid van rijk

en provincie. In dit hoofdstuk wordt de problematiek op de N629 op basis van deze

criteria inzichtelijk gemaakt.

Doorstroming en verkeersafwikkeling

I/C-verhoudingen: over het algemeen wordt een I/C-verhouding groter dan 0,85 als onge-

wenst beschouwd. In het studiegebied is een groot aantal wegvakken aanwezig, met per

wegvak vier I/C-verhoudingen. Strikt geredeneerd kan worden gesteld dat alle wegvakken

aan de indicatieve norm van 0,85 zouden moeten voldoen.

Reistijd c.q. trajectsnelheid: op rijksniveau zijn kwaliteitsdoelen gesteld ten aanzien van

de acceptabele trajectsnelheden voor het hoofdwegennet. Op grond hiervan kan als kwa-

liteitsdoel voor de N629 worden gesteld dat een vertraging (extra reistijd) in het drukste

uur van tot 50% ten opzichte van de reistijd bij onbelemmerde doorstroming als accep-

tabel wordt beschouwd.

Onzekerheid over reistijden: in het beleid wordt er belang aan gehecht dat weggebruikers

weinig onzekerheden hebben over de reistijd die ze voor een bepaald traject nodig heb-

ben. Een grote spreiding van reistijden wordt als minder gewenst beschouwd. In het

beleid is hiervoor geen objectieve norm opgenomen. Als indicatieve norm kan worden

gehanteerd dat een kans op een onverwachte grote vertraging niet groter mag zijn dan

25%.

Capaciteit aansluiting A27: uitgangspunt is dat er geen terugslag op de A27 mag

optreden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het onderliggend wegennet (en met name

de eerste kruising na de afrit) onvoldoende capaciteit heeft.

Verkeersveiligheid

Duurzaam veilige inrichting van de weg: het beleid is er op gericht het wegennet in te

richten volgens de principes van duurzaam veilig. Als criterium kan dan ook worden ge-

hanteerd of de bestaande route voldoet aan duurzaam veilig.

Ambitie: een betrouwbare en acceptabele reistijd

Het nationale verkeers- en vervoersplan 'Nota Mobiliteit, naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid, 2004'

bevat de ambitie om in de periode tot 2020 de betrouwbaarheid te vergroten en de reistijd van deur tot deur te

verminderen. Hiertoe zijn streefwaarden voor een acceptabele reistijd vastgesteld:

� Voor snelwegen: de gemiddelde reistijd tijdens de spits maximaal anderhalf keer zo lang als de reistijd buiten de

spits.

� Voor stedelijke (ring)wegen en niet-autosnelwegen die onderdeel zijn van het hoofdwegennet: de gemiddelde reistijd

tijdens de spits maximaal twee keer zo lang als de reistijd buiten de spits.

De N629 kan onder de streefwaarde voor niet-autosnelwegen die onderdeel vormen van het hoofdwegennet worden gevat.

Op basis hiervan is de streefwaarde voor de N629 een maximaal twee keer zo lange reistijd tijdens de spits, als

daarbuiten. In de beoordeling op reistijd van de N629 wordt de piek in reistijd tijdens de spits vergeleken met de reistijd

op het rustigste moment tijdens de spits periode. Indien de extra reistijd meer dan 50% meer is, wordt de doorstroming

als niet acceptabel beschouwd. Hiermee wordt de reistijd kritisch benaderd ten opzichte van de landelijke streefwaarden.
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Aanwezigheid black spots: black spots zijn locaties waar in een periode van drie

achtereenvolgende jaren zes of meer ongevallen met letsel hebben plaats gevonden. Het

beleid is er op gericht black spots aan te pakken, bijvoorbeeld door kruisingen of

wegvakken anders (doorgaans: duurzaam veilig) in te richten. Als criterium kan derhalve

de aanwezigheid van black spots worden gehanteerd.

Leefbaarheid

Oversteekbaarheid: de oversteekbaarheid is afhankelijk van aspecten als de

hiaatverdeling in het verkeer en de oversteeklengte. Op basis van de dynamische

modellering is de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer inzichtelijk gemaakt volgens

de classificering van het CROW en de methode van Haes.

Luchtkwaliteit:  hierbij kan worden getoetst aan de normen van de Wet luchtkwaliteit.

Geluidhinder: ten aanzien van geluidhinder is er voor bestaande woningen en bestaande

situaties geen eenduidige norm. Voor nieuw te bouwen woningen wordt een zogenaamde

voorkeursgrenswaarde gehanteerd. Als maat in de beoordeling van de problematiek kan

de waarde van 53 dB (Lden) worden gehanteerd. Overschrijding van deze waarde kan als

minder gewenst worden beschouwd, maar is niet zodanig dat dit leidt tot verplichtingen

om maatregelen te nemen. Bij de aanleg van nieuwe wegen is het mogelijk om een ont-

heffing te krijgen tot hogere waarden dan 53 dB.

In tabel 2.1 zijn de criteria voor de beoordeling van de problematiek van de N629

weergegeven.

Tabel 2.1: Criteria beoordeling problematiek N629

aspect criterium beleidsdoel / norm

doorstroming en
verkeersafwikkeling

I/C-verhoudingen I/C op alle wegvakken, beide spitsen
en richtingen < 0,85

reistijd c.q. trajectsnelheid vertraging in drukste uur maximaal
50% van de optimale reistijd

onzekerheid over reistijd kans op onverwachte vertraging <
25%

capaciteit van toe- en afritten A27 geen terugslag op snelweg

verkeersveiligheid
duurzaam veilige inrichting ja/nee

objectieve verkeersonveiligheid aanwezigheid black spots

leefbaarheid

oversteekbaarheid
(fietsers/voetgangers)

gemiddelde wachttijd < 15 s

luchtkwaliteit voldoet aan Wet Luchtkwaliteit

geluid geen woningen > 53 dB

2.3 Problematiek huidige situatie en autonome ontwikkeling

Om de problematiek inzichtelijk te maken is gebruik gemaakt van verkeersmodellen. In

deze paragraaf volgt eerst een toelichting van de modellen. De de problematiek rond de

N629 wordt vervolgens beschreven voor de aspecten doorstroming en
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verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hierbij komen de in de

voorgaande paragraaf benoemde criteria aan bod.

2.3.1 Verkeersmodel

Statisch verkeersmodel

Ten behoeve van dit MER is een zogenaamd statisch verkeersmodel opgesteld. Met een

statisch verkeermodel kunnen prognoses worden gemaakt voor de verkeersintensiteit

(het aantal auto's per dag en voor de ochtend- en avondspits) op de wegen in het studie-

gebied voor de toekomstige situatie. Ten behoeve van dit rapport zijn prognoses gemaakt

voor het jaar 2020. Tevens zijn herkomsten en bestemmingen van het verkeer dat gebruik

maakt van de N629 inzichtelijk gemaakt voor de huidige en de toekomstige situatie. Het

gebruikte verkeersmodel is gebaseerd op het regionale verkeersmodel Midden-Brabant.

In de bijlage verkeer in het bijlagerapport is een beschrijving van het verkeersmodel

opgenomen. Met het verkeersmodel is de huidige verkeersbelasting op de N629 in beeld

gebracht en is een doorkijk gemaakt naar de verkeersbelasting in 2020.

Dynamisch verkeersmodel

Met behulp van het computerprogramma VISSIM is het dynamisch verkeersmodel opgezet

voor N629. VISSIM is een microscopisch model en geeft een visueel beeld van de door-

stroming van individuele voertuigen op lokale schaal. Op basis van het model kunnen

realistische inschattingen worden gemaakt van bijvoorbeeld reistijden van het traject,

wachttijden per kruispunt etc. De microscopische opzet van de VISSIM simulatie maakt

het opstellen ervan kostbaar en tijdrovend. Daarom is ervoor gekozen om alleen de hui-

dige, autonome en nul-plus situatie in het model te simuleren en op basis daarvan kwali-

tatieve uitspraken te doen over de overige alternatieven. In dit hoofdstuk wordt ingegaan

op de resultaten voor de huidige (2007) en de autonome situatie (2020).

De verkeersgegevens van het statische model fungeren als input voor de dynamische

modellering. Daarnaast zijn de configuraties van de verkeersregelinstallaties (VRI's) van

de kruisingen op het traject gebruikt. Ten aanzien van het landbouwverkeer is een gevoe-

ligheidsanalyse uitgevoerd. De dynamische modellen van de huidige, autonome en nul-

plus situatie zijn nagerekend met en zonder 10 landbouwvoertuigen in de spits op de

hoofdrijbaan. In de onderstaande bespreking van de resultaten van de dynamische

modellering zijn -bij wijze van een worst-case benadering- altijd de resultaten gebruikt

waarbij rekening is gehouden met landbouwvoertuigen, tenzij anders aangegeven.

Uitgangspunten voor het verkeersmodel

In het verkeersmodel is rekening gehouden met de Informatieve Weg tussen Dongen en

Oosterhout. De gemeente Dongen heeft een besluit genomen over het vervangen van de

bestaande kruising Westerlaan-Middellaan-Heistraat door een rotonde. In de verkeers-

modellen is voor de autonome situatie (2020) uitgegaan van het realiseren van deze

rotonde (een tweestrooks turborotonde met bypass).

Het gebruikte regionale verkeersmodel Midden-Brabant heeft de volgende basisken-

merken (zie ook bijlagenrapport verkeer):

- huidige situatie: planjaar 2004 (gekalibreerd op telcijfers 2004);

- toekomstige situatie: prognosejaar 2020;

- omgeving NRM Noord-Brabant versie 3.1 (waaronder ombouw Noordwesttangent

Tilburg (2x2 rijstroken) met aansluiting A58, N261 als autoweg met ongelijkvloerse
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aansluitingen inclusief ombouw A59/N261, ombouw Hooipolder (kruispuntvorm

ombouw Hooipolder is nog niet bekend; een bepaald principe is gekozen/ aange-

nomen));

- studiegebied: gemeente Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek,

Oisterwijk, Loon op Zand, Kaatsheuvel en Waalwijk;

- er is rekening gehouden met de ontwikkeling van Oosterhout-Oost (1.000 woningen

in Oosterhout-Oost en 40 ha bedrijvigheid);

- de ontwikkelingen in Dongen (200 woningen centrum, 850 woningen in plan De Bel-

jaart en 31 woningen in de rest van Dongen) zijn in het model opgenomen.

In het verkeersmodel is geen rekening gehouden met een eventuele aanpassing van de

A27.

Achtergrond: Herkomsten en bestemmingen

Het verkeersmodel biedt de mogelijkheid om zichtbaar te maken wat de herkomst en

bestemming is van 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. De resultaten van enkele selected links zijn weergegeven in de

figuren 2.2, 2.3 en 2.4.

Mobiliteitsplan Oosterhout

De conclusies uit het (ontwerp) mobiliteitsplan van Oosterhout zijn niet in het model opgenomen. De gemeenteraad van

de gemeente Oosterhout heeft in november 2007 het Mobiliteitsplan vastgesteld. Eén van de keuzes die daarbij zijn

gemaakt is het benoemen van de Hoogstraat in Oosterhout tot verblijfsgebied. Dat betekent dat maatregelen worden

getroffen om te voorkomen dat verkeer tussen Dongen en Oosteind enerzijds en Oosterhout anderzijds gebruik maakt van

de Hoogstraat. Dit verkeer wordt voortaan geacht (mogelijk fysiek gedwongen) gebruik te maken van de N629 en de

Bovensteweg, en vervolgens de bestemming in Oosterhout te bereiken via één van de afslagen van de Bovensteweg. Dit

leidt tot minder afslaand en overstekend verkeer op de kruising N629 - Hoogstraat, maar ook tot een toename van het

verkeer op de N629 ten noorden van de Hoogstraat en, met name, de Ekelstraat. Ook nemen de afslaande bewegingen op

het kruispunt Ekelstraat - Provincialeweg toe.

In het verkeersmodel is deze wijziging voor de autonome situatie (2020) niet opgenomen. Voor de tracéalternatieven is in

de modelberekening reeds rekening gehouden met een ongelijkvloerse kruising van de Hoogstraat met de N629, waarbij

geen uitwisseling van verkeer mogelijk is.

Vergelijking met eerdere modelstudies

In eerdere studies (zoals de BORDT-studie) naar de verkeersproblematiek in de omgeving van Oosterhout en Dongen zijn

andere (oudere) verkeersmodellen gebruikt. Ten tijde van het opstellen van de SMB voor Oosterhout-Oost is de overstap

gemaakt naar een nieuw en actueel verkeersmodel. Dit is onder andere toegelicht in de SMB bij de structuurvisie Ooster-

hout-Oost. De gebruikte modellen blijken sterk verschillende uitkomsten op te leveren, vooral voor de verkeersbelasting

van op de N629. Dit is reeds gesignaleerd in de SMB voor de structuurvisie Oosterhout-Oost. Met de nieuwe, actuele

modellen blijkt de groei van de verkeersbelasting in het studiegebied veel kleiner te zijn dan volgens de oude modellen.

Deze verschillen hebben een duidelijke invloed op de probleem- en doelstelling van de N629.

Gezien deze verschillen is er voor gekozen om voor dit rapport gebruik te maken van de meest recente versie van het

regionale verkeersmodel. De verschillen met de oudere modellen worden onder andere veroorzaakt doordat de oudere

modellen in feite bedoeld waren voor kleinere gebieden (schaalgrootte gemeente), waarbij de N629 Oosterhout-Dongen

op de rand van het modelgebied lag. Daarnaast bevatten de oudere modellen niet alle relevante ruimtelijke ontwikke-

lingen, zoals de plannen voor woningbouw en de voorgenomen aanpassingen van wegen en aansluitingen.

Het nu gebruikte model is gekalibreerd aan verkeerstellingen en wordt geacht het best beschikbare model te zijn voor

deze studie. Het gebruikte model is -met kleine verschillen- ook gebruikt voor andere planstudies in de omgeving.
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Het verkeer 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 Mid-

dellaan). Daarnaast heeft nog ongeveer 10% een herkomst of bestemming ten noorden

van de kruising. De Westerlaan (richting brug) is verantwoordelijk voor bijna 40% van het

verkeer op de Heistraat. De relatie met Tilburg is betrekkelijk klein: ongeveer 20% van het

verkeer op de Heistraat heeft een herkomst of bestemming richting Tilburg. De verdeling

van de herkomst of bestemming is in 2020 ongeveer gelijk aan die in 2004.
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Figuur 2.2: Gegevens uit selected link Heistraat (percentages van verkeer op de Heistraat ter hoogte

van kruising met de Westerlaan)

In figuur 2.3 is de herkomst of bestemming voor verkeer op de Westerlaan (tussen de brug

en de kruising) weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt in de noordelijke en

zuidelijke richting. Van het verkeer op de Westerlaan komt (in 2004) ongeveer 50% op de

Heistraat. Het overige verkeer heeft een herkomst of bestemming in Dongen via de Mid-

dellaan of het noordelijk deel van de Westerlaan. In 2020 is het aandeel van de Heistraat

toegenomen tot ruim 60%. In zuidelijke richting is vooral de relatie met Rijen van belang:

in 2004 heeft ruim 50% van het verkeer op de Westerlaan 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%). De rest van het Westerlaan-verkeer (zuidelijke richting) heeft een herkomst of be-

stemming in het deel van Dongen ten zuiden van het kanaal (bedrijventerrein Tichelrijt).
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Figuur 2.3: Gegevens uit selected link Westerlaan (percentages van verkeer op de Westerlaanter

hoogte van kruising met de Middellaan). Er is onderscheid gemaakt in zuidelijke richting en

noordelijke richting

Gegevens van de selected link Steenstraat (ter plaatse van de kruising met de Westerlaan)

zijn weergegeven in figuur 2.4. Ook hier is onderscheid gemaakt in twee richtingen, oost

en west. In oostelijke richting is de verdeling tussen de herkomst of bestemming in het

zuidelijk deel van Dongen (bedrijventerrein Tichelrijt) respectievelijk richting Tilburg in

2004 ongeveer gelijk: beide 50%. In 2020 is het aandeel Tilburg groter geworden (onge-

veer 56%). De belangrijkste relatie in westelijke is (via de Westerlaan) met de Heistraat:

ongeveer 70% in 2004 en bij 80% in 2020. In 2004 is de herkomst of bestemming of

bestemming via de Rijenseweg nog goed voor ruim 20%, in 2020 is dit aandeel gedaald

tot onder 10%. Een klein deel van het verkeer op de Steenstraat heeft (via de Middellaan)

een relatie met de kern van Dongen (ongeveer 10%).
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Figuur 2.4: Gegevens uit selected link Steenstraat (percentages van verkeer op de Westerlaanter

hoogte van kruising met de Middellaan). Er is onderscheid gemaakt in zuidelijke richting en

noordelijke richting

Om inzicht te krijgen in de functie die de N629 tussen de Steenstraat en de A27 heeft voor

de ontsluiting van het bedrijventerrein Vossenberg bij Tilburg is een selected link (refe-
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rentiesituatie 2020) gemaakt voor de Burgemeester Letschertweg, juist westelijk van de

aansluiting van Vossenberg. Hieruit blijkt dat het grootste deel van het verkeer hier van

en naar het zuiden (toekomstige oosttangent Tilburg, Burg. Brokxweg) gaat (figuur 2.5).

Ongeveer 5 % van het verkeer op de Burg. Letchertweg heeft via de N629 een relatie met

de A27 in/uit noordelijke richting.

0

20

40

60

80

100

120

Burg.

Letschertweg

Burg

Brokxweg

Steenstraat Heistraat A27 noord

p
e

rc
e

n
ta

g
e

Figuur 2.5: Gegevens uit selected link Burg. Letschertweg

De informatie uit de selected links laat zien dat de N629 tussen Oosterhout en Dongen

voor een belangrijk deel functioneert voor de kern Dongen, zowel via de Middellaan als

via de Westerlaan vanuit zuidelijke richting (bedrijventerrein Tichelrijt). Het doorgaande

verkeer van en naar Tilburg (via de Steenstraat) en Rijen (via de Rijenseweg) draagt maar

voor een relatief klein deel bij aan de verkeersbelasting van de N629. Dit geldt zowel voor

de huidige situatie (2004) als voor de autonome ontwikkeling (2020).

2.3.2 Verkeersafwikkeling en doorstroming

2.3.2.1 I/C-verhoudingen

Met behulp van het verkeersmodel is een prognose gemaakt voor de verkeersintensiteiten

in het studiegebied voor het jaar 2020. Ook de bestaande situatie (2004) is met het

model doorgerekend. De resultaten zijn (in motorvoertuigen (mvt) per etmaal) voor de

belangrijkste wegen weergegeven in figuur 2.6. In de periode tussen 2004 en 2020 neemt

de verkeersbelasting, met name op de Heistraat, sterk toe. Dit is het gevolg van een groter

verkeersaanbod vanuit Dongen, vanaf de Steenstraat en uit het ontwikkelingsgebied van

Oosterhout-oost.

Op basis van de verkeersgegevens en met gebruikmaking van de gegevens over de capa-

citeit van de weg zijn voor de relevante wegvakken ook de zogenaamde I/C-verhoudingen

berekend. Per wegvak zijn vier waarden berekend, namelijk voor de ochtend- en avond-

spits in twee richtingen. De range van de vier I/C-verhoudingen per wegvak is voor 2020

weergegeven in figuur 2.7.
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Uit de modelgegevens blijkt dat met name de Heistraat zwaar wordt belast. De I/C-ver-

houdingen liggen rond de waarde 1, wat wil zeggen dat er een grote kans is op congestie.

Voor de andere wegvakken is er een grote spreiding van I/C-waarden. Dat wil zeggen dat

de kans op congestie minder groot is en zich niet in elke spits en in beide rijrichtingen

voordoet.
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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)
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Figuur 2.7: Range van de I/C-verhoudingen op de bestaande verbindingen tussen Dongen en

Oosterhout (autonome ontwikkeling, 2020)
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Op basis van het dynamische verkeersmodel is de verkeersafwikkeling op basis van de

I/C-verhouding gevisualiseerd, zoals weergegeven in de figuren 2.8 t/m 2.13. Deze

figuren geven naast het verkeersbeeld in de huidige en de autonome situatie (2020) ook

een beeld van de huidige situatie met 10% meer verkeer. De huidige situatie met 10%

meer verkeer is als gevoeligheidsanalyse inzichtelijk gemaakt, omdat het verkeersbeeld

op de N629 varieert. Bij de gevoeligheidsanalyse leiden vooral kritische punten ten aan-

zien van de verkeersafwikkeling in de huidige situatie tot knelpunten. In de figuren is dit

verschil met name tijdens de ochtendspits goed te zien. Zowel tijdens de ochtend- als de

avondspits in de huidige situatie ontstaan de volgende knelpunten in de verkeersafwikke-

ling:

� de kruispunten bij de aansluitingen met de A27 (bij de avondspits met name de

oostelijke);

� het kruispunt Middellaan – Westerlaan (huidige situatie zonder turborotonde,

autonome situatie met turborotonde).

Van de aansluitingen op de A27 is de noodzakelijke opstelcapaciteit momenteel groter

dan aanwezige opstelcapaciteit. Tevens is de totale kruispuntbelasting te hoog. Het

kruispunt Middellaan – Westerlaan heeft een te beperkte capaciteit waardoor op drie

toeleidende wegen lange wachtrijen ontstaan. Deze beide knelpunten gaan als

doseerpunten voor de N269 dienen.

In de autonome situatie (2020) nemen de knelpunten in de verkeersafwikkeling toe.

Toelichting I/C-verhouding

De I/C-verhouding is de verhouding tussen de Intensiteit (I) en de capaciteit (C) van een wegvak. De I wordt berekend

door het verkeersmodel en komt (in dit geval) overeen met de hoeveelheid verkeer in ochtend of avondspits (periode

van 2 uur). De I en C worden beide uitgedrukt in pae (personenautoequivalenten). Bij het berekenen van de verkeers-

intensiteit in pae worden middelzwaar en zwaar verkeer (vrachtauto's) zwaarder meegenomen dan personenauto's.

De C is een ervaringsgetal, dat per wegvak wordt ingevuld. De C (hoeveel verkeer kan de weg maximaal verwerken?)

hangt af van de breedte van de weg (aantal rijstroken per richting) en een aantal andere factoren. In het verkeersmodel

is per wegvak een C ingebracht. De C wordt uitgedrukt in pae, in dit geval ook voor de 2 uur van de avond-

respectievelijk ochtendspits. Door deling van I en C ontstaat de I/C-verhouding.

De I/C-verhouding kan worden gebruikt als indicator van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Hoe hoger de I/C-

verhouding, hoe groter de verkeersdruk in de spit en hoe groter de kans op vertraging. Over het algemeen wordt een I-

C-verhouding van 0,8 - 0,9 als bovengrens gehanteerd. Bij hogere I/C-verhoudingen is sprake van een grote kans op

vertraging en een slechte verkeersafwikkeling. In dit rapport is een I/C-verhouding van 0,85 als kritisch beschouwd.

De I/C-verhoudingen in dit MER zijn bepaald voor de avond- en ochtendspits, voor twee richtingen. Per wegvak zijn

derhalve 4 I/C-verhoudingen beschikbaar.
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Figuur 2.8: Gemiddeld verkeersbeeld
ochtendspits huidige situatie

Figuur 2.9: Gemiddeld verkeersbeeld
ochtendspits huidige situatie met 10% meer
verkeer

Figuur 2.10: Gemiddeld verkeersbeeld
ochtendspits autonome situatie (2020)

Figuur 2.11: Gemiddeld verkeersbeeld

avondspits huidige situatie

Figuur 2.12: Gemiddeld verkeersbeeld
avondspits huidige situatie met 10% meer
verkeer

Figuur 2.13: Verkeersbeeld avondspits
autonome situatie (2020)

Toelichting figuren 2.8 t/m 2.13

In de figuren is de gemiddelde afwikkelingskwaliteit per 5-minuten weergegeven. De kleur de gemiddelde snelheid per

tijdsinterval weer (groen = hoog, rood = langzaam/stilstaand) en de dikte de intensiteit.

2.3.2.2 Reistijden

Als belangrijkste indicator voor de beoordeling van de kwaliteit van de verkeersafwik-

keling kan gebruik worden gemaakt van de reistijd oftewel de trajectsnelheid. Deze para-

meter geeft immers het beste beeld van de feitelijke kwaliteit van de verkeersafwikkeling,

omdat hierin de effecten van de capaciteit van de wegvakken en van de aansluitingen en

kruisingen, in verhouding tot het verkeersaanbod, in één parameter samenkomen. Ook

sluit dit criterium het beste aan bij de kwaliteitsdoelen zoals die voor het hoofdwegennet

(in de vorm van trajectsnelheden) in het rijksbeleid zijn vastgelegd. Daarnaast is van be-

lang dat de nu beschikbare (dynamische) verkeersmodellen en (feitelijk gemeten) gege-
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vens over de reistijd een goede beoordeling aan de hand van dit criterium mogelijk ma-

ken.

Meetgegevens reistijden in de huidige situatie

In het voorjaar van 2007 heeft de provincie Noord-Brabant informatie verzameld over de

verkeersafwikkeling met behulp van gegevens van mobiele telefoons. Het netwerk van de

mobiele telefonie maakt het mogelijk om van elke mobiele telefoon permanent de locatie

te bepalen. Dit maakt het ook mogelijk de verplaatsing en de snelheid van verplaatsen te

meten.

Voor dit MER heeft de provincie gegevens beschikbaar gesteld voor het weggedeelte tus-

sen de Steenstraat en de kruising bij Oosteind en tussen de Middellaan en de aansluiting

bij de A27. In dit weggedeelte ligt ook de huidige kruising Middellaan-Westerlaan-Hei-

straat. Het gaat om gegevens voor de maanden maart en april 2007. Deze gegevens geven

een goed beeld van de gemiddelde reistijd over dit traject en de verschillen tussen de

spitsen en de minder drukke uren.

In figuur 2.14 en 2.15 is de reistijd voor beide trajecten voor de periode tussen 7 uur 's

morgens en 7 uur 's avonds zichtbaar gemaakt.

Vanwege de uitschieters in reistijden (bijvoorbeeld fietsers of landbouwvoertuigen) is niet

het gemiddelde of de modus (de waarde die het meest voorkomt), maar de mediaan

getoond. De mediaan is de waarde waarbij de helft van de waarnemingen groter en de

helft van de waarnemingen kleiner is. Door de mediaan te gebruiken wordt het effect van

uitbijters (extreem lange of korte rijstijden) en het effect van waarden die toevallig vaker

voorkomen maar geen gemiddeld beeld geven verminderd.
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Figuur 2.14: Reistijden voor het traject Steenstraat-Oosteind. r1 is richting Dongen, r2 richting

Oosterhout
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Figuur 2.15 Reistijden voor het traject Middellaan-A27. ra is richting Dongen, rb richting Oosterhout

In figuur 2.16 en 2.17 is het aantal waarnemingen per periode van anderhalf uur en rij-

richting opgenomen. In de beide spitsperioden is het aantal waarnemingen iets hoger dan

buiten de spitsen.
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Figuur 2.16: Aantal waarnemingenreistijden mobiele telefoon per periode
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Figuur 2.17: Aantal waarnemingenreistijden mobiele telefoon per periode

Traject Steenstraat-Oosteind

In de huidige situatie is er in richting r1 (Oosterhout-Dongen) nauwelijks sprake van een

spitseffect. De reistijd voor het hele traject ligt (mediaan) tussen 300 en 360 seconden (5

tot 6 minuten). In de richting r2 Dongen-Oosterhout is de reistijd gemiddeld langer en is

er meer verschil tussen de drukke periodes (de ochtend- en avondspitsen) en de minder

drukke periodes. Het verschil in deze richting tussen de langste en de kortste reistijd

(mediaan) bedraagt ongeveer 80 seconden. Oftewel: in de drukste periode is de vertra-

ging (mediaan) minder dan anderhalve minuut (ca. 25%), in vergelijking met de periode

met een (waarschijnlijk) ongestoorde verkeersafwikkeling. In de tegengestelde richting

betreft dit circa 50 seconden.

Traject Middellaan - A27

De waarnemingen voor het traject Middellaan - A27 bevestigen het beeld van het traject

Steenstraat-Oosteind. De reistijd voor dit traject bedraagt eveneens ongeveer 300 - 360

seconden en er is geen spitseffect zichtbaar; de reistijd tijdens het drukste spitsmoment

is nauwelijks groter dan tijdens een rustiger moment. De extra reistijd is zeer acceptabel.

Modellering reistijden huidige en referentiesituatie (2020)

Met behulp van het dynamische model zijn de reistijden voor de huidige en de autonome

situatie (referentiesituatie 2020) inzichtelijk gemaakt. In figuur 2.18 zijn voor het traject

Steenstraat - aansluiting A27 de reistijden in de ochtend- en avondspits opgenomen voor

de huidige en referentiesituatie (2020).

Uit de grafieken van de reistijden in ochtend- en avondspits kan worden afgeleid dat de

ondergrens van de reistijd voor het traject Steenstraat - aansluiting A27 in de huidige en

autonome situatie (2020) op ongeveer 400 tot 500 seconden ligt. De reistijd naar de

westelijke aansluiting is iets langer dan naar de oostelijke aansluiting.

De reistijden vanaf de A27 richting de Steenstraat varieren niet veel tussen de huidige en

de autonome situatie (2020). In de omgekeerde richting ontstaat gedurende circa 1 uur

een toename van reistijd in de autonome situatie (2020) ten opzichte van de huidige
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situatie. Tijdens de avondspits in de richting van de autosnelweg, is deze meer dan 50%

groter dan de minder drukke (spits) perioden. Deze extra reistijd wordt op basis van het

gestelde criterium als niet acceptabel beschouwd. Bij de ochtendspits in dezelfde richting

en de beide spitsen in de tegengestelde richting is de extra reistijd ten opzichte van

rustigere momenten minder dan 50% en is geen sprake van een knelpunt.

Ochtendspits

Steenstraat -> toerit_westzijde
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Afrit_westzijde -> Steenstraat
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Avondspits

Steenstraat -> toerit_oostzijde
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Figuur 2.18: Reistijden in de avond- en ochtendspits

In de figuren 2.19en 2.20 is de procentuele verdeling van 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 name voorkomen in de avondspits

(hogere percentages langere reistijden). Met name in de richting Steentraat > A27 west

kunnen lange reistijden voorkomen.
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Figuur 2.19: Procentuele verdeling van de reistijden ochtendspits. Verticale as: percentage , hori-

zontale as: reistijd (in seconden)
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Figuur 2.20: Procentuele verdeling van de reistijden avondspits. Verticale as: percentage; horizon-

tale as: reistijd (in seconden)

Op basis van het dynamische model is tevens inzicht verkregen in de reistijden van klei-

nere trajectdelen dan de voorgenoemde. In de huidige situatie ontstaat tijdens de

ochtendspits richting Dongen meer vertraging dan richting de A27. De extra rijstijd kan in

de drukste periode (zowel avond- als ochtendspits) op het drukste (kleinere) trajectdeel

oplopen tot maximaal circa 3 minuten ten opzichte van minder drukke (spits)perioden.
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In de autonome situatie (2020) is de maximale extra reistijd op een kleiner trajectdeel

maximaal 3 minuten ten opzichte van de huidige situatie. Dit geldt voor de ochtendspits

richting de A27. In de avondspits van de autonome situatie (2020) nemen ook vooral de

reistijden op kleinere trajectdelen in de richting van de A27 toe ten opzichte van de hui-

dige situatie; met name op het trajectdeel Heistraat - Ekelstraat. In omgekeerde richting is

de grootste toename op trajectdeel tussen Oosterhout en de oostelijke aansluiting op de

A27.

Tijdens de ochtendspits in de autonome situatie (2020) bedraagt de extra reistijd op het

traject Steenstraat - Heistraat tussen 8.15 en 8.45 uur maximaal 1 minuut ten opzichte

van de wat minder drukke (spits)periode. Dit is het gevolg van terugslag van het doseer-

licht op de rotonde. De reistijden zijn vanaf deze aansluiting tijdens het drukste uur in de

autonome situatie (2020) lager dan in de huidige situatie. Dit wordt veroorzaakt door de

realisatie van de rotonde Middellaan - Westerlaan. Deze rotonde zorgt ervoor dat voer-

tuigen vanaf de Heistraat in de drukste periode een goede afwikkeling hebben.

Netwerkprestatie

Met behulp van het dynamische model is tevens de netwerkprestatie voor de huidige

situatie en de autonome ontwikkeling (2020) in beeld gebracht. De netwerkprestatie is

onder andere uitgedrukt in de reistijd op basis van voertuiguren/voertuig. Deze resultaten

zijn weergegeven in figuur 2.21. Te zien is dat de reistijd van het netwerk op basis van

voertuiguren/voertuig zowel voor de ochtend- als voor de avondspits in de autonome

situatie (2020) hoger ligt dan in de huidige situatie. De toename is het grootst bij de

avondspits. De uitdrukking van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling in reistijd komt

overeen met de trajectsnelheid/ de gemiddelde snelheid uit de netwerkprestatie. Deze is

tijdens de ochtendspits 37,9 km/h in de huidige situatie en 32,9 km/h in de autonome

situatie (2020). Tijdens de avondspits betreft dit 36,2 km/h in de huidige situatie en 27,5

km/h in de autonome situatie (2020).

Netwerkprestatie reistijd: voertuiguren/voertuigen
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Figuur 2.20: Netwerkprestatie reistijd – voertuiguren/voertuig

De voertuiguren geven de tijd aan die een voertuig gemiddeld genomen verblijft binnen

het netwerk. Voertuigverliesuren (VVU's) geven de hoeveelheid tijd aan die, gerekend over

alle voertuigen gedurende een 2-uurs spitsperiode, verloren gaat als gevolg van het niet

kunnen halen van de gestelde normsnelheid van het wegvak. Hier hoort ook stilstand bij

kruispunten bij. De normsnelheden van het traject worden opgenomen in het bijlagen-

rapport verkeer. In de voertuiguren is dus al het aantal voertuigverliesuren verwerkt.

Voorbeeld: een aantal van 1.000 VVU's wordt behaald als 500 voertuigen een vertraging

oplopen van 2 uur of 4.000 voertuigen een vertraging oplopen van een kwartier. De in
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figuur 2.21 weergegeven VVU's zijn berekend per voertuig. Hieruit blijkt dat vergeleken

met de huidige situatie het aantal VVU's toeneemt in de autonome situatie (2020). Uit

figuur 2.22 blijkt dat in de autonome situatie (2020) gemiddeld genomen circa 2,5 minuut

vertraging wordt opgelopen door stilstand of vertragingen van voertuigen in het netwerk.
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Figuur 2.22: Voertuig(verlies)uren avond- en ochtendspits

Op basis van het dynamische model is tevens inzicht in de verliestijd per kruispunt ver-

kregen. Tijdens de ochtendspits in de autonome situatie (2020) hebben de kruispunten

Bovensteweg - westelijke aansluiting A27 en Middellaan - Westerlaan de grootste totale

verliestijd voor gemotoriseerd verkeer, respectievelijk 60,7 en 54,1 uur in het drukste uur.

Tijdens de avondspits in de autonome situatie (2020) heeft vooral het kruispunt Ekel-

straat - oostelijke aansluiting A27 veel verliesuren, namelijk een totale verliestijd voor

gemotoriseerd verkeer van 107 uur tijdens het drukste uur. Op sommige andere kruis-

punten is de relatieve toename tussen de huidige en de autonome situatie (2020) wel

aanzienlijk, maar blijven de absolute verliesuren relatief beperkt.

Wachtrijlengte

Het dynamische model levert informatie over de wachtrijlengtes. Hierbij zijn knelpunten

inzichtelijk gemaakt op basis van de gemiddelde wachtrij en de maximum wachtrij. In de

avond- en ochtendspits doen zich met name problemen voor bij het kruispunt nabij de

oostelijke aansluiting A27 (richting Utrecht). Daarnaast is er in de autonome situatie

(2020) een probleem bij de kruising Ekelstraat - Hoogstraat.

Waar in de huidige situatie het kruispunt Middellaan - Westerlaan nog voor lange wacht-

rijen zorgt, zal in de autonome situatie (2020) de geplande turborotonde de wachtrij-

lengten bij dat kruispunt drastisch verkorten. Momenteel blijkt dit nog niet uit de wacht-

rijlengtes bij deze kruising op basis van het verkeersmodel. Uitgangspunt voor een

nieuwe rotonde op deze plek is echter een voldoende capaciteit. De knelpunten die bij

deze kruising in het model zichtbaar zijn worden daarmee opgelost, waardoor inderdaad

voorgenoemde verbetering zal optreden.

2.3.2.3 Onzekerheid over reistijd

Langzaam en landbouwverkeer

In de huidige en autonome situatie (2020) gaat het fietsverkeer over vrijliggende fiets-

paden langs het tracé. De hoeveelheid, herkomst en bestemming van het landbouw-

verkeer dat gebruik maakt van (een gedeelte van) het tracé van de N629 is onbekend. Om

toch iets te kunnen zeggen over de invloed van het landbouwverkeer is een gevoelig-
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heidsanalyse uitgevoerd met behulp van VISSIM. Hiertoe zijn in de spitsperiode 10

landbouwvoertuigen in het model opgenomen (dit aantal van 10 landbouwvoertuigen is

dus niet bekend uit het daadwerkelijke gebruik maar een indicatieve aanname). In figuur

2.23 is de gemiddelde reistijd en de spreiding van de huidige en autonome situatie

(2020) weergegeven met, en zonder, landbouwverkeer.

Reistijd A27-Steenstraat: Ochtenspits
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Reistijd A27-Steenstraat: Avondspits

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Huidig 2007 zonder

landbouwverkeer

Huidig 2007 met

landbouwverkeer

Autonoom 2020

zonder

landbouwverkeer

Autonoom 2020 met

landbouwverkeer

R
e
is
ti
jd
[s
e
c
o
n
d
e
n
]

Gemiddelde reistijd

Figuur 2.23: Reistijd [minuten] in de ochtend- en avondspits voor het traject A27-Steenstraat

Gemiddeld neemt de reistijd voor het traject af als het landbouwverkeer niet in de dyna-

mische modellering wordt meegenomen. Het gaat hier om 10 tot 40 seconden afname op

gemiddeld 5,5 minuten reistijd. De spreiding van de reistijd -en dus de onzekerheid-

neemt toe als landbouwverkeer in het model wordt meegenomen. De maximale reistijd

met landbouwverkeer is minder dan 25% van de maximale reistijd zonder landbouwver-

keer, maar meer dan/ circa 25% van de minimale reistijd zonder landbouwverkeer. Dit

geldt zowel voor de huidige als de autonome situatie (2020). Onzekerheid over reistijd

wordt daarom in beide situaties als twijfelachtig beoordeeld. Hoewel de objectieve

vertraging door landbouwverkeer niet groot is, wordt de vertraging door veel weggebrui-

kers wel als hinderlijk vertragend ondervonden.

Ondanks de relatief kleine verschillen is er voor gekozen om in de verdere verkeersana-

lyse het landbouwverkeer mee te nemen in de effectvergelijking, bij wijze van worst case

benadering.

Figuur 2.24 Beeld van de dagelijkse file op de Heistraat (N629) bij Dongen

2.3.2.4 Capaciteit van toe- en afritten A27

Uit de gevoeligheidsanalyse van de verkeersafwikkeling in de huidige situatie (zoals

beschreven in paragraaf 2.3.2.1) blijkt dat van de aansluitingen op de A27 de noodzake-
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lijke opstelcapaciteit momenteel groter is dan aanwezige opstelcapaciteit. Tevens is de

totale kruispuntbelasting te hoog.

Ook op basis van het inzicht in wachtrijlengtes blijken in de autonome situatie (zoals

beschreven in paragraaf 2.3.2.2) problemen te ontstaan met de aansluitingen van de A27.

De mate van terugslag op de A27 is niet inzichtelijk.

2.3.3 Verkeersveiligheid

De huidige weg voldoet niet aan de principes van duurzaam veilig. In een vergelijkende

beoordeling van de verkeersveiligheid van het provinciale wegennet, uitgevoerd door de

provincie Noord-Brabant, is de N629 Oosterhout-Dongen niet als een (relatief) onveilige

weg aangeduid.

Bij deze beoordeling, waarin onder andere is gekeken naar de verkeersonveiligheid

(aantal ongevallen) per km weg, behoort de N629 niet tot de meest onveilige wegen van

de provincie.

In tabel 2.2 is een overzicht opgenomen van de registreerde ongevallen op het traject

Dongen-Oosterhout. In de periode 2004-2006 zijn in totaal 25 ongevallen geregistreerd,

waarbij bij drie ongevallen in totaal drie slachtoffers zijn gevallen waarvoor overbrengen

naar een ziekenhuis noodzakelijk was. Bij de overige ongevallen was alleen sprake van

materiele schade. De wegvakken en kruisingen van de N629 zijn niet aangeduid als 'black

spots'.

Tabel 2.2: Overzicht ongevalgegevens N629 (bron: provincie Noord-Brabant)

ongevallen slachtoffersjaar

d zkh eh l ums totaal d zkh eh l totaal

2004 0 0 0 1 8 9 0 0 0 1 1

2005 0 3 0 0 6 9 0 3 0 0 3

2006 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0

totaal 0 3 0 1 21 25 0 3 0 1 4

d = dodelijk slachtoffer

zkh = ziekenhuisopname

eh = eerste hulp

l = lichtgewond

ums = uitsluitend materiele schade

2.3.4 Leefbaarheid

Oversteekbaarheid

De N629 vervult meerdere functies: de weg heeft zowel een gebiedsontsluitingsfunctie als

een functie als erftoegangsweg. De verkeersbelasting op de N629 leidt tot beperkingen

voor de functie als erftoegangsweg: als gevolg van de hoeveelheid verkeer komt het vaak

voor dat vanaf de erftoegangen de weg niet direct kan worden opgereden, maar dat moet

worden gewacht tot er ruimte is op de weg. Dit geldt ook voor het oversteken van de weg.

Als één van de problemen van de bestaande N629 is dan ook genoemd de slechte over-

steekbaarheid en de problemen om vanaf de woningen en bedrijven de weg op te rijden.

De pilot van de 'informatieve weg' is er mede op gericht de oversteekbaarheid te verbe-

teren. Door de maatregelen van de informatieve weg, met name de verkeerslichten,

ontstaat in zekere zin een vorm van 'blokrijden' op de weg.
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Met het dynamische model is de oversteekbaarheid van de N629 voor langzaam verkeer

inzichtelijk gemaakt. De effecten van de ' infomatieve weg' zijn hier zichtbaar in. Het

'blokrijden' zorgt dat voor de aanliggende woningen en bedrijven mogelijkheden om de

weg op te rijden. Op basis van de dynamische modellering is de oversteekbaarheid,

volgens de classificatie van onder andere het CROW en de methode Haes, zowel in de

huidige als de autonome situatie (2020) slecht tot zeer slecht te noemen. Deze bevinding

komt overeen met de wijze waarop de oversteekbaarheid wordt ervaren.

In de autonome situatie (2020) verslechtert de oversteekbaarheid over het algemeen,

doordat meer verkeer aanwezig is. Ter plaatse van de ongelijkvloerse kruisingen zoals bij

de Hoogstraat verbetert de oversteekbaarheid. Dit geldt ook voor de kruising bij de

Middellaan. Dit is echter het gevolg van een slechte verkeersafwikkeling op andere

locaties, waardoor ter plaatse van de Middellaan minder verkeer aanwezig is.

Lucht en geluid

Het verkeer op de bestaande N629 heeft gevolgen voor de leefbaarheid van de omgeving.

Het verkeer veroorzaakt verkeerslawaai en heeft effect op de luchtkwaliteit. Langs de

bestaande N629 en in de bebouwde kom van Dongen -met name in de omgeving van de

Westerlaan- wordt het verkeer op de N629 als hinderlijk ervaren.

Uit het luchtkwaliteitsplan van de gemeente Dongen blijkt dat langs de Westerlaan de

grenswaarden van de luchtkwaliteit niet worden overschreden.

Naar verwachting is de geluidbelasting van woningen langs de Heistraat hoger dan de

zogenaamde voorkeursgrenswaarde (dit is in MER Fase 2 nader inzichtelijk gemaakt). De

geluidsituatie is echter niet zodanig dat sprake is van een zogenaamde saneringssituatie.

2.4 Overzicht beoordeling problematiek en conclusies

Op basis van uiteenzetting van de problematiek in de huidige en de autonome situatie

(2020) is in tabel 2.3 een overzicht van de beoordeling weergegeven.

Tabel 2.3: Is er een probleem? Toelichting:

v: voldoet, geen probleem;

n: voldoet niet, dus probleem;

t : twijfel, geen optimale situatie maar ook geen hard probleem

aspect criterium beleidsdoel / norm huidig
referentie

2020
doorstroming en
verkeersafwikkeling

I/C-verhoudingen I/C op alle wegvakken, beide
spitsen en richtingen < 0,85

v n

reistijd c.q.
trajectsnelheid

vertraging in drukste uur
maximaal 50% van de optimale
reistijd

v t

onzekerheid over reistijd kans op onverwachte vertraging
< 25%

t t

capaciteit van toe- en
afritten A27

geen terugslag op snelweg t t

verkeersveiligheid
duurzaam veilige
inrichting

ja/nee n n

objectieve
verkeersonveiligheid

aanwezigheid black spots v v
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leefbaarheid
oversteekbaarheid
(fietsers/voetgangers)

gemiddelde wachttijd < 15 s t t

luchtkwaliteit voldoet aan Wet Luchtkwaliteit v v

geluid geen woningen > 53 dB n n

Verkeersafwikkeling

Op basis van de voorgaande analyse van de gegevens van het statische en dynamische

model kan een aantal conclusies worden getrokken wat betreft de verkeersproblematiek

van de N629.

In de eerste plaats kan geconcludeerd worden dat statische modellen beperkingen heb-

ben als het gaat om het beoordelen van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling. De sta-

tische modellen leveren verkeersintensiteiten en (gecombineerd met wegcapaciteiten)

I/C-verhoudingen. Door het statische en macroscopische karakter van deze verkeers-

modellen kan een meer gedetailleerde knelpuntenanalyse echter niet worden uitgevoerd.

Daarvoor zijn gegevens nodig over reistijden, verliesuren en wachtrijlengten bij kruis-

punten en aansluitingen.

Na de analyse van de resultaten van het dynamische model en van de feitelijke gegevens

over de reistijden op het traject in de huidige situatie kan worden vastgesteld dat de ge-

middelde reistijden over de N629 tussen Dongen en de A27 in de beide spitsperioden

geen grote problemen laten zien. Er is sprake van enige vertraging, maar deze is beperkt.

In de autonome situatie (2020) is de gemiddelde reistijd langer dan in de huidige situatie.

De toename van reistijd is het grootst tijdens de avondspits. In de avondspits in de

richting van de A27 is de vertraging op het drukste moment niet meer acceptabel. In de

tegengestelde richting en tijdens de ochtendspits in beide richtingen ontstaat geen

probleem in de reistijd. De vertraging wordt met name veroorzaakt door de te kleine capa-

citeit van de aansluitingen. Door de onvoldoende capaciteit van de aansluitingen is ook

sprake van terugslag op de A27.

Het landbouwverkeer op de weg leidt tot enige onzekerheid over de reistijd en gemiddeld

tot een kleine toename van de reistijd.

Op een aantal kruispunten is de wachtrijlengte echter dermate lang dat er sprake is van

hinder van de doorstroming. Dit speelt in de autonome situatie (2020) met name bij de

aansluiting op de A27 en de kruising van de N629 met de Hoogstraat. De turborotonde die

in de plaats komt van de kruising Westerlaan-Middellaan heeft een positieve bijdrage op

de doorstroming van het verkeer. De doorstromingsproblemen op de N629 zijn dus met

name gerelateerd aan de afwikkeling van verkeer op de kruispunten.

Hoewel de hoge I/C-verhoudingen, lange wachtrijlengten en de daarmee geassocieerde

vertragingen bij de hierboven genoemde kruispunten op dit moment niet goed tot uiting

komt in de reistijden die van het traject zijn berekend zal dit wel degelijk de beleving ver-

sterken dat er een probleem is. De subjectieve beleving van congestie van het netwerk

lijkt daarmee beperkt te worden ondersteund door feitelijke gegevens. Een aantal belang-

rijke factoren die invloed hebben op de beleving kunnen echter worden beschreven. Zo is

de beleving met name afhankelijk van de frequentie en de tijdsduur van de congestie.
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Verkeersveiligheid

De conclusie ten aanzien van de verkeersveiligheid is dat de bestaande weg en de weg in

de autonome situatie (2020) niet voldoet aan de vereisten van duurzaam veilig, maar dat

dit vooralsnog niet tot uiting is gekomen in ongevalsgegevens. De weg is niet onveiliger

dan andere wegen van het provinciale wegennet. Aanpassing van de weg aan de principes

van duurzaam veilig komt de verkeersveiligheid te goede.

De terugslag op de A27 is vanuit verkeersveiligheid ongewenst.

Leefbaarheid

Uit de beschrijving van de bestaande situatie en autonome ontwikkeling van de leefbaar-

heidsaspecten (oversteekbaarheid, geluidhinder, effecten op luchtkwaliteit) blijkt dat de

bestaande N629 duidelijke effecten heeft. De oversteekbaarheid wordt als slecht tot zeer

slecht beoordeeld. De informatieve weg leidt tot een betere situatie dan voorheen, maar

lost het probleem niet op.

De woningen langs de weg en in de Dongense wijk langs de Westerlaan ondervinden

effecten van het verkeer; het verkeer wordt als hinderlijk ervaren.

Ten aanzien van de luchtkwaliteit blijkt niet dat langs de bestaande route de grenswaar-

den voor de luchtkwaliteit worden overschreden. Ten aanzien van de geluidbelasting

blijken langs de bestaande N629 woningen aanwezig te zijn waar de waarde van 53 dB

wordt overschreden.

2.5 Doel

Het doel van de realisatie van een nieuwe N629 is het bieden van een toekomstvaste op-

lossing voor de verkeersgerelateerde problematiek op en langs de bestaande wegver-

binding Dongen-Oosterhout (A27). Deze oplossing is ook op lange termijn (na 2020) in

staat om te zorgen voor een goede verkeersafwikkeling in het gebied en vergroot tevens

de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.
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3 Ontwikkeling alternatieven en varianten

De alternatieven en varianten in dit MER zijn in een uitvoerig proces geselecteerd om deel

uit te maken van dit MER. In het onderstaande is de ontwikkeling van de alternatieven en

varianten beschreven.

3.1 Voorgeschiedenis regionale wegverbinding N629

Het onderzoek naar de verkeersproblematiek rond de N629 heeft een lange voorgeschie-

denis. Een viertal studies naar de knelpunten in het gebied en de mogelijkheden en

oplossingen is voorafgegaan aan de huidige m.e.r.-procedure. Hierbij is een groot aantal

alternatieven en varianten op verkeersprobleemoplossend vermogen en milieueffecten

onderzocht. In bijlage 2 van de startnotitie is een uitgebreide samenvatting van de

voorgeschiedenis opgenomen. Het onderstaande bevat de hoofdlijnen.

BORD-verkeerstudie

In 1999 hebben de gemeenten Breda, Oosterhout, Gilze en Rijen en Dongen samen met

de provincie Noord-Brabant een onderzoek laten uitvoeren naar de regionale verkeers-

situatie rondom de A27 tussen de aansluiting Breda-Noord en knooppunt Hooipolder. De

BORD-verkeerstudie heeft geresulteerd in een regionale visie op de verkeersstructuur.

BORDT-verkenning

In een later stadium heeft de gemeente Tilburg zich aangesloten. Sindsdien wordt gespro-

ken over het BORDT-gebied. In een vervolg op de BORD-verkeerstudie is de huidige en

toekomstige verkeersproblematiek op de verbinding Tilburg west - Dongen - Oosterhout

onderzocht. In deze zogenaamde BORDT-verkenning (2002) zijn elf tracé-varianten als

mogelijke oplossingsrichting voor de verkeersproblematiek onderzocht. Deze elf varian-

ten zijn onderverdeeld in vier alternatieve oplossingsrichtingen: benutting van het huidi-

ge tracé, bundeling met het kanaal, dubbele aansluiting op de A27 en een aantal zuide-

lijke varianten. In de BORDT-verkenning is geconcludeerd dat de zuidelijke varianten

(nieuwe tracés ten zuiden van het Wilhelminakanaal) zo goed als geen oplossing bieden

voor de verkeersproblematiek tussen Dongen en Oosterhout. Voor de overige varianten is

verder onderzoek aangeraden.

Integrale effectenstudie

In de Integrale Effectenstudie Dongen-Oosterhout zijn de elf varianten/alternatieven uit

de BORDT-verkenning nogmaals onderzocht. Op verzoek van de gemeente Dongen zijn

ook de zuidelijke varianten in dit onderzoek meegenomen. De effectenstudie richtte zich

niet alleen op de verkeerseffecten maar ook op milieugevolgen en kosten van de varian-

ten. Met behulp van een multicriteria-analyse zijn de varianten onderling vergeleken. In

de studie is geconcludeerd dat een nieuw tracé ten noorden van het kanaal en de varian-

ten met twee aansluitingen op de A27 de meest kansrijke alternatieven zijn. Verder is in

de effectenstudie aangegeven dat een benutting van het huidige tracé als oplossings-

richting nog aandacht verdient.

SMB Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost

De volgende stap in het oplossen van de verkeersproblematiek op de N629 is genomen in

de Strategische Milieubeoordeling (SMB) die door de gemeente Oosterhout is opgesteld

ten behoeve van de Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost (SGV). De gebiedsvisie is
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vastgelegd bij de vaststelling van het structuurplan Oosterhout-Oost in januari 2007. De

gemeente Dongen en de provincie Noord Brabant zijn direct betrokken geweest bij het

opstellen van de SGV en de SMB. In het kader van de SMB zijn de meest kansrijke

varianten van de Integrale Effectenstudie onderzocht op een breed scala aan

milieueffecten. Daarnaast is er een Meest Milieuvriendelijk Alternatief ontwikkeld: een

nieuw tracé parallel aan de huidige N629 (Heistraat) dat aansluit op de Westerlaan. Dit

laatste alternatief werd door de gemeente Oosterhout gekozen als voorkeursalternatief

voor de ontwikkelingen ten Oosten van Oosterhout. Met name het vermogen om

verkeersproblematiek op de huidige N629 (Heistraat) op te lossen, in combinatie met de

beperkte gevolgen voor de groene omgeving hebben bij deze keuze de doorslag gegeven.

Huidige planstudie/m.e.r.

De provincie Noord-Brabant heeft, gezien de aanwezige verkeersproblemen, het initiatief

genomen voor de huidige planstudie/m.e.r.. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de

wijziging van het bestemmingplan van de gemeenten Dongen en Oosterhout, dat de

aanleg van een nieuw tracé mogelijk maakt.

In tabel 3.1 zijn deze studies in chronologische volgorde weergegeven. In bijlage 2 van de

startnotitie is de voorgeschiedenis gedetailleerd uiteengezet, inclusief figuren van alle

reeds behandelde varianten.

Tabel 3.1 Het voortraject, de opdrachtgevers, het doel en het resultaat.

Studie Wie Doel Resultaat

BORD-verkeersstudie

(1999)

Breda

Oosterhout

Gilze en Rijen

Dongen

Verkeersstudie van

knelpunten

Knelpunten in beeld

gebracht

BORDT-verkenning (2002) Breda

Oosterhout

Gilze en Rijen

Dongen

Tilburg

Noord-Brabant

Uitwerken van oplossingen

voor knelpunten. Tevens

globaal de effecten van de

verschillende varianten in

kaart brengen

11 varianten ontwikkeld

met advies om 8 verder te

bestuderen.

BORDT OV verkenning

(2002)

Breda

Oosterhout

Gilze en Rijen

Dongen

Tilburg

Noord-Brabant

Verkenning van de

mogelijkheden voor

openbaar vervoer op de lijn

Tilburg-Dongen-

Oosterhout.

Openbaar vervoer

mogelijkheden in beeld

Integrale effectenstudie

Dongen - Oosterhout

(2005)

Breda

Oosterhout

Gilze en Rijen

Dongen

Tilburg

Noord-Brabant

Trechteren aantal

varianten van de BORDT-

verkenning door middel

van vergelijking van

varianten.

De 11 varianten van de

BORDT-verkenning zijn

teruggebracht naar 3

kansrijke varianten

Strategische Gebiedsvisie

Oosterhout-Oost (2006)

Oosterhout Ten aanzien van de N629:

het zoeken naar een

oplossing van de

verkeersproblematiek.

3 kansrijke varianten van

de effectenstudie zijn

aangevuld met een

voorkeursalternatief. Dit

voorkeursalternatief isin
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Studie Wie Doel Resultaat
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Milieueffectbeoordeling Ten behoeve van keuze

voorkeursalternatief en

realisatie N629 zijn 9

alternatieven en varianten

worden in het MER

onderzocht.

3.2 Gebiedsscan: twee alternatieve mogelijkheden

Om de inpassingsmogelijkheden van een nieuw tracé in, met name, het kwetsbare en nog

ruim begrensde gebied ten westen van Dongen te onderzoeken is -ten behoeve van de

startnotitie- een vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een gebiedsscan. Dit

onderzoek heeft zich gericht op het gedeelte globaal gelegen tussen de Brede Heistraat,

de Heistraat, de Westerlaan en de Steenstraat. De gebiedsscan 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 overleg gevoerd met (vertegenwoordigers) van bewoners en

belangengroepen in het inpassingsgebied.

Figuur 3.1 Aangegeven in het blauw is het onderzoeksgebied van de gebiedsscan.

onderzoeksgebied

gebiedsscan

splitsingspunt

aansluiting bij

Steenstraat
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Op basis van voorgaande onderzoeken (paragraaf 3.1) en aanvullend (veld)onderzoek zijn

de kenmerken (functies, waarde, status) van het onderzoeksgebied (figuur 3.1) in beeld

gebracht. Daarnaast is in de gebiedsscan ook gekeken naar de verkeersintensiteiten en is

indicatief gekeken naar het ruimtebeslag en de kosten van de weg. Verder is een indicatie

gegeven van de effecten op leefbaarheid en sociale aspecten.

In het voortraject zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen benoemd, hier aangeduid als

het 'Parallelalternatief' en het 'Omleidingalternatief'. Het Parallelalternatief is gebaseerd

op het voorkeursalternatief in de SMB van de gebiedsvisie Oosterhout-Oost. Het

Omleidingalternatief is door de gemeente Dongen als mogelijke oplossingsrichting

aangedragen.

De gebiedsscan was er op gericht om na te gaan of naast deze oplossingsrichtingen nog

andere mogelijkheden aanwezig zijn en om verder richting te geven aan de manier waar-

op de beide alternatieven in de startnotitie konden worden opgenomen.

Figuur 3.1 Het noordelijk deel van het zoekgebied dient als eenheid worden behouden.

De gebiedsscan heeft tot de conclusie geleid dat indien Het Blik en de directe omgeving

ten noorden van het kanaal als eenheid wordt gehandhaafd (zie figuur 3.2), dat dan naast

de principe-oplossingen van het Parallelalternatief en Omleidingalternatief geen andere

oplossingen mogelijk zijn: het sparen van het in figuur 3.2 aangegeven gebied ten

noorden van het kanaal leidt er toe dat tracés of aan de oostkant (oftewel: overeen-

komend met Parallelalternatief) of aan de westkant (oftewel: Omleidingalternatief)

moeten worden gezocht. De principes van beide alternatieven zijn in figuur 3.3

weergegeven.
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Figuur 3.3 Principes van beide alternatieven

3.3 Startnotitie: drie alternatieven, zes varianten

Op basis van de conclusies van de gebiedscan zijn in de startnotitie de verschillende

principe-oplossingsrichtingen in een aantal tracévarianten uitgewerkt. De in tabel 3.2

opgenomen alternatieven en varianten zijn in deze paragraaf in globale zin beschreven. In

de figuur 3.4 zijn in een luchtfoto alle alternatieven en varianten van de startnotitie

ingetekend.

Tabel 3.2 De in de startnotitie beschreven alternatieven en varianten

Alternatief Variant

Nulplus-alternatief -

NoordParallelalternatief

Zuid

Stroomlijn 1 

Stroomlijn 2

Bundeling Noord

Omleidingalternatief

Bundeling Zuid

Nulplus-alternatief

Het Nulplus-alternatief volgt zoveel mogelijk de bestaande N629 waarbij wordt gestreefd

naar een inrichting op basis van het principe Duurzaam Veilig.

Parallelalternatief

In het Parallelalternatief zijn twee varianten onderscheiden. Vanaf de aansluiting op de

rijksweg A27 bij de Ekelstraat volgen beide varianten hetzelfde tracé tot het

'splitsingspunt' ter hoogte van de Heikantsestraat. Dit eerste gedeelte van het tracé is

aangesloten op de Ekelstraat ter hoogte van het kruispunt Ekelstraat/Provincialeweg en

loopt op enige afstand parallel aan de N629. De Hoogstraat wordt in beide varianten

ongelijkvloers gekruist.

Het tracé van de noordelijke variant (Pn) sluit noordelijk van de begraafplaats aan op de

Heistraat. Het tracé van de zuidelijke variant (Pz) loopt ten zuiden van de begraafplaats

volgt de Oude Dongense Baan en sluit aan op de Westerlaan.

Aansluiting
Steenstraat

Kanaal

Kruising

Heistraat/Westerlaan

Parallelalternatief

Splitsingspunt

Het Blik

Aansluiting

Steenstraat

Kanaal

Kruising

Heistraat/Westerlaan

Omleidingalternatief

Splitsingspunt

Het Blik
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Figuur 3.4 Alle alternatieven en varianten zoals die in de starnotitie zijn beschreven.

Omleidingalternatief

In het Omleidingalternatief zijn vier varianten onderscheiden. Ook bij het Omleidingalter-

natief is het eerste gedeelte (vanaf de A27) van het tracé van alle varianten gelijk. Het

eerste gedeelte van het tracé is aangesloten op de Ekelstraat ter hoogte van het kruispunt

Ekelstraat/Provincialeweg en loopt op enige afstand parallel aan de N629 tot aan het

splitsingspunt ter hoogte van de Heikantsestraat. De Hoogstraat wordt in beide varianten

ongelijkvloers gekruist zonder uitwisseling. Oostelijk van het splitsingspunt bestaat elke

variant uit een noordelijke tak (tussen splitsingspunt en Westerlaan) en een zuidelijke tak

(tussen splitsingspunt en Steenstraat). Na het splitsingspunt zijn in de startnotitie vier

tracévarianten voor de zuidelijke tak beschreven. Elke variant heeft een aansluiting op de

†

Splitsingspunt
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Heistraat vanaf het splitsingspunt, de noordelijke tak. In het onderstaande is de zuidelijke

tak van de varianten van het Omleidingalternatief beschreven.

De zuidelijke tak van de beide Stroomlijn variante (S1 en S2) kruist het kanaal, loopt door

het bosgebied De Duiventoren en sluit aan op de Steenstraat. Waar variant Stroomlijn 1

het kanaal schuin kruist (lange brug) voorziet variant Stroomlijn 2 in een meer loodrechte

kruising van het kanaal.

Het tracé van de zuidelijke tak van de variant Bundeling Noord (Bn) loopt vanaf het split-

singspunt in zuidelijke richting en volgt aan de noordelijke zijde het kanaal om vervolgens

aan te sluiten op de Westerlaan ter hoogte van de huidige brug over het kanaal. Bij deze

variant is dus geen nieuwe brug nodig.

De zuidelijk tak van de variant Bundeling Zuid (Bz) kruist het kanaal loodrecht ter hoogte

van de Brede Heistraat waarna het tracé -om het bosgebied te ontzien- langs de zuidelijke

oever van het kanaal gelegen is om vervolgens aan te sluiten op de Steenstraat.

3.4 Richtlijnfase: vier alternatieven, acht varianten

Zoals in hoofdstuk 1 reeds vermeld zijn tijdens de richtlijnenfase door de gemeenteraden

van Oosterhout en Dongen nog twee varianten toegevoegd aan de te onderzoeken

alternatieven in het MER. Beide varianten kunnen gezien worden als resultaat van

eenzelfde gedachte: het leggen van een verbinding tussen Dongen en de A27 ter hoogte

van Kalix Berna (met een nieuwe aansluiting op de A27). Om deze reden zijn ze in het MER

opgenomen als één alternatief met twee varianten. De DOA-variant (van: platform Dongen

Oosterhout Anders) en de LOA-variant (oorspronkelijk 'logisch'-alternatief) vallen in dit

MER onder het Richtlijnenalternatief. In tabel 3.4 zijn alle alternatieven en varianten

opgenomen die in dit MER zijn onderzocht. Een afbeelding van de voorgenomen tracés

van de DOA- en LOA-variant is in de beschrijving van de alternatieven in hoofdstuk 4 

opgenomen.

Tabel 3.3 De in de startnotitie beschreven alternatieven en varianten plus de varianten

toegevoegd tijdens de richtlijnfase.

Alternatief Variant

Nulplus-alternatief -

ZuidParallelalternatief

Noord

Stroomlijn 1 

Stroomlijn 2

Bundeling Noord

Omleidingalternatief

Bundeling Zuid

DOARichtlijnenalternatief

LOA
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4 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk is een algemene beschrijving gegeven van de huidige situatie binnen het

zoekgebied en autonome ontwikkelingen tot het jaar 2020. Met autonome ontwikkelingen

worden de reeds vastgestelde (ruimtelijke) plannen en beleid tot het jaar 2020 bedoeld

die mogelijk invloed kunnen hebben op het voornemen tot aanleg van een nieuwe weg. De

huidige situatie en de autonome ontwikkelingen vormen samen de referentie situatie. Dit

is de situatie zoals die zou zijn in het jaartal 2020 als het voornemen niet gerealiseerd

zou worden. De effectbeschrijvingen van de alternatieven in hoofdstuk 7 zijn tegen de

referentie situatie -oftewel de referentiesituatie- afgezet. Dit maakt een adequate

vergelijking van de alternatieven mogelijk.

In dit hoofdstuk is met name ingegaan op de huidige situatie binnen de verschillende

deelzoekgebieden. De huidige situatie is beschreven per deelgebied (zie figuur 4.1).

Daarnaast zijn de autonome ontwikkelingen en de gevolgen daarvan in beeld gebracht.

Als laatste is een aantal aandachtspunten in kaart gebracht die een invloed hebben gehad

op de keuze van de ligging van het tracé. Deze aandachtspunten zijn tevens belangrijk bij

het in kaart brengen van de effecten per tracévariant. Bij de effectbeschrijvingen van de

milieuaspecten in hoofdstuk 7 is -waar nodig- op een hoger detailniveau ingegaan op de

huidige situatie en de (verwachte) autonome ontwikkelingen per milieuaspect.

Er is in dit hoofdstuk niet ingegaan op de huidige situatie en autonome ontwikkelingen

van het verkeer in de regio. Dit is apart behandeld bij de analyse van de verkeerssituatie

in hoofdstuk 2 en 6.

4.2 Zoek- en studiegebied

Door de uitbreiding van het aantal te onderzoeken alternatieven en varianten in het MER

is ook het oorspronkelijke zoek- en studiegebied uitgebreid. In figuur 4.1 is het voor dit

MER vastgestelde zoek- en studiegebied weergegeven. De grootte van het zoekgebied ligt

vast, hierbinnen vallen alle te onderzoeken alternatieven. De grootte van het studiegebied

kan per milieuaspect verschillen en is daarom indicatief aangegeven met een stippellijn.

Ten behoeve de beschrijving van de huidige situatie in hoofdstuk 4 is het zoekgebied in

vier deelgebieden opgedeeld, ieder met een eigen karakter. Dit is tevens aangegeven in

figuur 4.1. Elk deelgebied heeft een eigen set aan functies en kenmerken die verschilt ten

opzichte van de andere deelgebieden. Bij het beschrijven van effecten in hoofdstuk 7 kan

hier eveneens naar verwezen worden.
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Figuur 4.1 Het zoek- en studiegebied van dit MER

4.3 Huidige situatie

Ontstaansgeschiedenis

De dorpen en gehuchten in het zoekgebied zijn ontstaan op de overgang van zand (zuide-

lijk) en klei (noordelijk). Dorpen als Oosteind en Dongen hebben van oorsprong een lint-

structuur. Oosterhout heeft zich radiaal ontwikkeld op een kruising van een aantal

belangrijke wegen in het gebied. Van oorsprong is de kavelstructuur in het noorden fijn-

maziger dan in het zuiden. Het omgekeerde is waar voor de dichtheid van het historische

wegennet, dit heeft een hogere dichtheid met name in de boswachterij in het zuiden. De

realisatie van het Wilhelminakanaal en de A27 hebben het gebied opgedeeld.

Op de bodemkaart is de gradiënt van zand naar klei duidelijk waarneembaar. De

kleigronden aan de noordzijde zijn ontstaan door kreek- en rivierafzettingen. Binnen het

studiegebied komen alleen zandgronden voor.

Ruimtegebruik

Perceelsvormen, de afwisseling van bos en open gebieden en de wegen en weggetjes

laten een beeld zien dat -in vergelijking met de 19e eeuw- nog relatief weinig is veranderd

(figuur 4.2). De oude structuur van houtsingels is nagenoeg verdwenen. De landbouw-

sector, en dan met name akkerbouw en glastuinbouw, is qua landgebruik overheersend in

het gebied. Daarnaast bevind zich ten zuiden van het Wilhelminakanaal de bosgebieden

van boswachterij Dorst. Met name de kernen Dongen en Oosterhout zijn flink gegroeid te

opzichte van de omvang in 1905. De gehuchten en gemeenschappen als Heikant,

Oosteind en Vijfhuizen zijn overwegend gelijk gebleven in omvang. Verder nemen de

DONGEN

OOSTERHOUT

A27

Steenstraat

OOSTEIND

↓RIJEN ↓↓BREDA↓

↑ GORINCHEM/UTRECHT ↑

Wilhelminakanaal

TILBURG →

Zoek- en studiegebied

MER N629

Legenda

Zoekgebied MER

1. Heistraat/Everdenberg

2. Het Blik/Westerlaan

3. Duiventoren/Golfterrein

4. Zone A27

Indicatie studiegebied MER

1

2

3

4
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A27
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A27

De Duiventoren
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bedrijventerreinen Vijf Eiken en Everdenberg en het golfterrein ten westen van de

boswachterij ook de nodige ruimte in beslag.

Figuur 4.2 Historische kaart, begin 20e eeuw

Het in 1924 gegraven Wilheminakanaal (figuur 4.3) ligt als een autonome doorsnijding in

het gebied. Een andere doorsnijding van het zoekgebied wordt gevormd door de rijksweg

A27. De Westerlaan vormt de duidelijke grens met de bebouwde kom van Dongen. De aan-

grenzende stedelijke functies zijn wonen (ten noorden van het kanaal) en bedrijventerrein

(ten zuiden van het kanaal). Langs de zuidelijke oever van het Wilhelminakanaal zijn, in

het oosten en westen van het zoekgebied, bedrijventerreinen aanwezig.

Figuur 4.3 Het Wilhelminakanaal

A27

Globale aanduiding

zoekgebied

Historische kaart (ca. 1905)

N629

Wilhelminakanaal
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Het bosgebiedje Het Blik ten noorden en de Duiventoren ten zuiden van het kanaal maken

onderdeel uit van een groter bos- en natuurcomplex dat in het provinciale beleid onder-

deel uitmaakt van de groene hoofdstructuur (GHS) in het onderdeel 'overig bos- en

natuurgebied'. Aan beide kanten langs het Wilhelmina kanaal is een Ecologische

Verbinding Zone gelegen voor 'droge soorten' en vleermuizen. In of nabij het zoekgebied

bevinden zich geen gebieden die zijn aangewezen als habitat- of vogelrichtlijnengebied.

4.3.1 Deelgebied 1: Heistraat/Everdenberg

Het deelgebied Heistraat/Everdenberg is begrensd door de N629 in het noorden, de

rijksweg A27 in het westen, de Brede Heistraat in het oosten en het Wilhelmina

kanaal/Oude Dongense Baan in het zuiden. Het gebied wordt gekenmerkt door het

relatief open en grootschalig landschap dat overwegend een functie heeft als

landbouwgrond. De infrastructuur in het gebied (Ekelstraat, Heistraat, Hoogstraat, Oude

Dongensebaan) is de drager voor de beperkte woonfunctie van het gebied. Daarnaast is

direct aan de Ekelstraat en Heistraat een aantal grootschalige glastuinbouw en

akkerbouwbedrijven gelegen. Tegen het kanaal bevindt zich het bedrijventerrein

Everdenberg. Langs de Heistraat zijn ter hoogte van de kruising Doelstraat een

tuincentrum en een begraafplaats aanwezig. Natuurwaarden in het gebied zijn beperkt.

Het zandpad de Oude Dongense Baan is een cultuurhistorisch waardevol element.

Figuur 4.4 Het grootschalige landschap van deelgebied 1 

4.3.2 Deelgebied 2: Het Blik/Westerlaan

Het deelgebied Het Blik/Westerlaan is begrensd door de Oude Dongense Baan in het

noorden en het kanaal in het zuiden. De oost- en westgrens worden gevormd door

respectievelijk de Westerlaan en de Brede Heistraat. Het betreft een kleinschalig land-

schap met een gecombineerde woon-, werk- en recreatiefunctie. Daarnaast heeft het

gebied een functie als uitloopgebied voor de kern Dongen.

Verspreid in het gebied staat een aantal huizen en bedrijven. Het gebied heeft daarbij

bovendien enkele voorzieningen, zoals een tennishal (figuur 4.5) en tennisbanen, een

scoutingcentrum en het terrein met de nagebouwde IJzertijdboerderij. Verder fungeert dit

gebied als direct uitloopgebied voor Dongen.
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Figuur 4.5 Zicht op de tennishal in Het Blik

Kenmerkend in het gebied is het bosgebiedje Het Blik. De bospercelen vormt de

noordelijke uitloper van een groter bosgebied, vóórdat dat werd doorsneden door de

aanleg van het Wilhelminakanaal. Het bos is, net als het bos ten zuiden van het kanaal,

ontstaan als heidebebossing en is herkenbaar op historische kaarten.

De bospercelen zijn in particulier bezit en zijn niet vrij toegankelijk (omheining). Vanwege

de afsluiting van particuliere bospercelen noordelijk van het kanaal vindt daar weinig

verstoring plaats door wandelaars of mountainbikers.

Figuur 4.6 Het Blik

Zoals gezegd vormt de Westerlaan de oostgrens van het deelgebied. De Westerlaan vormt

tevens de westgrens van de bebouwde kom van de kern Dongen.

4.3.3 Deelgebied 3: Duiventoren/golfterrein

In het deelgebied ten zuiden van het kanaal kan onderscheid worden gemaakt in drie

eenheden. Het aaneengesloten bosgebied De Duiventoren (onderdeel van Boswachterij

Dorst) neemt het grootste deel van het gebied in. In de noordwestelijke hoek, tegen het

kanaal, bevindt zich het bedrijventerrein Vijf Eiken. Zuidwestelijk, aangrenzend aan de

rijksweg A27, is een golfterrein gelegen.

De Duiventoren vormt het noordelijke deel van de Boswachterij Dorst. De bossen zijn

deels ontstaan als heidebebossing, zoals ook blijkt uit de vergelijking met de historische

kaarten (figuur 4.2).
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De bospercelen ten zuiden van het kanaal zijn voor het merendeel opengesteld, en

hebben een extensieve recreatieve functie. De bossen verkeren in de overgangsfase van

naaldbos naar loofbos. Het oostelijk deel van de bospercelen betreft een reliëfrijk deel op

stuifzand; het stuifzand is ook herkenbaar op de historische topografische kaart uit de

eerste helft van de negentiende eeuw. Het westelijke deel is minder reliëfrijk dan het

oostelijk deel.

Figuur 4.7 De Duiventoren:deels op stuifduinen.

Ten westen van de bospercelen, tegen de Duiventorenbaan, bevindt zich een particulier

perceel met een gemengd bos - en tuinkarakter. Het aangrenzende graslandperceel heeft

een extensief recreatieve functie (picknickset).

Het oostelijk van de rijksweg A27 gelegen 18 holes golfterrein is in privé eigendom en is

niet vrij toegankelijk. Ten zuiden van de golfbaan bevindt zich een bungalowpark.

De hoofdinfrastructuur van het deelgebied wordt gevormd door de Vijfeikenweg (N631)

die van het zuiden uit in noordwestelijke richting het bosgebied en het bedrijventerrein

doorsnijdt en uitkomt bij aansluiting Oosterhout-Zuid (A27, afslag 17). Binnen het

bosgebied is sprake van een relatief hoge dichtheid van paden voor recreatief gebruik,

zowel wandel- als fietspaden. De westelijke randen van het bos (Lange Dreef,

Plantagelaan) zijn begrensd door een cultuurhistorisch waardevolle laan met een dubbele

rij beuken.

Ten behoeve van het bedrijventerrein Vijf Eiken is recentelijk parallel aan de Plantagelaan

een waterbergingsfaciliteit gerealiseerd.

In het gebied, met uitzondering van het bungalowpark, bevindt zich nagenoeg geen

woonbebouwing.

4.3.4 Deelgebied 4: Zone A27

De zone A27 omvat een strook langs de rijksweg A27. Het deelgebeid loopt van het

tankstation bij Kalix Berna in het zuiden tot aan de aansluiting Oosterhout (A27, afrit 19)

in het noorden.

Zuidelijk van het kanaal omvat het zoekgebied een klein gedeelte van het bosgebied van

de Teteringse heide ten zuiden van de Burgemeester Materlaan. Ten noorden van de

Burgemeester Materlaan en ten zuiden van het Wilhelminakanaal ligt de wijk
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Oosterheide. De Beneluxweg begrenst de wijk aan de oostelijke zijde. Het terrein tussen

de Beneluxweg en de rijksweg A27 heeft de bestemming bedrijventerrein, maar heeft voor

een groot gedeelte een functie als uitloopgebied van de wijk. Daarnaast bevinden zich

hier een volkstuincomplex, woonwagenkamp en het floralia-terrein. Van de Burgemeester

Materlaan tot het floralia-terrein bevindt ligt langs de A27 een geluidwal. Aan beiden

kanten langs het kanaal is een bedrijventerrein gesitueerd. In het zoekgebied ligt ook een

gedeelte van de Heilige Driehoek. Dit is een cultuurhistorisch en landschappelijk

waardevol gebied en is in het onderstaande apart beschreven.

Met uitzondering van de Heilige Driehoek heeft de zone A27 overwegend een stedelijk

karakter. De rijksweg A27 is, samen met het Wilhelminakanaal, de meest belangrijke

infrastructurele doorsnijding van het gebied. Belangrijke hoofdinfrastructuur bestaat

verder uit de Burgemeester Materlaan, Beneluxweg, Europalaan en de Bovensteweg. De

rijksweg A27 heeft drie aansluitingen in het zoekgebied: Oosterhout (afrit 19),

Oosterhout-Oost (afrit 18) en Oosterhout-Zuid (afrit 17).

De natuurwaarden van dit gedeelte van het zoekgebied beperken zich tot het kleine

gedeelte van de Teteringse Heide ten zuiden van de Burg. Materlaan. Dit bosgebied

behoort tot de GHS.

Heilige Driehoek

De Heilige Driehoek ligt ten noorden van het kanaal (zie kaart 1.2) en westelijk van de

A27. De Heilige Driehoek is het gebied rond drie kloosters. De cultuurhistorische en

landschappelijke waarden van de Heilige Driehoek bestaan o.a. uit historische

groenstructuren in de vorm van houtwallen, historische wegen en stedenbouwkundig

waardevol gebied (de kloosters). Het is een waardevol kleinschalig gebied. De Heilige

Driehoek is aangewezen als Rijksbeschermd stads/dorps-gezicht in de zin van de

Monumentenwet. Deze status dient nog te worden vastgelegd in een bestemmingsplan

dat strekt tot bescherming van de in het aanwijzingsbesluit onderkende waarden van en

binnen het gebied. Dat bestemmingsplan is eind 2007 vrijgegeven voor inspraak.

Figuur 4.8 De Heilige Driehoek
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4.4 Autonome ontwikkelingen

Zoals beschreven bestaan de autonome ontwikkelingen uit reeds vastgesteld beleid of

plannen. De autonome ontwikkelingen plus de huidige situatie is de autonome of

referentie situatie waartegen de effecten van de milieuaspecten worden afgezet. Alle

reeds vaststaande ruimtelijke ontwikkelingen en verwachtte socio-economische

ontwikkelingen (o.a. ontwikkeling bevolking en economie)  zijn onderdeel van de

referentie situatie. In het onderstaande zijn deze ontwikkelingen beschreven.

Structuurplan Oosterhout-Oost

In januari 2007 is het structuurplan Oosterhout-Oost vastgesteld door de gemeenteraad

van Oosterhout. Het structuurplan voorziet in de beschrijving in hoofdlijnen van de

ruimtelijke en functionele ontwikkeling van een zoekgebied ten oosten van de rijksweg

A27 en ten noorden van het Wilhelminakanaal (zie plankaart figuur 4.9). Het structuurplan

vormt het integratiekader voor de keuzes op het gebied van infrastructuur, bedrijvigheid-

en natuurontwikkeling, en ontwikkelingen voor andere functies.

Op dit moment wordt gewerkt aan de uitwerking van de verschillende onderdelen van de

structuurplan, waaronder aan de opstelling van een stedenbouwkundig plan en

(vervolgens) een bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen.

Buurtschappen en woonclusters

Het gebied is geschikt voor kleinschalige ontwikkelingen van woningbouw, waarmee per

deelgebied, woningen en buitengebied een nieuwe samenhang opleveren. De clusters

van woningbouw (2 - 6 ha) zijn als geheel ontwikkelbaar, te programmeren en in korte tijd

te realiseren. Voor die clusters hebben de bestaande erven in het zoekgebied en de

kloosters in de Heilige Driehoek model gestaan.

Bedrijvenclusters

In het plangebied van het structuurplan krijgen bedrijventerreinen een hoogwaardiger

profiel dan gebruikelijk is. Ruimtelijk wordt een clustergewijze ontwikkeling voorzien

(ieder ca. 4 ha), waarbij kleine groepen van bedrijven worden ingepast in het landschap

en/of bijdragen aan de uitstraling van landschap.

Ontwikkelingen structuurplan Oosterhout-Oost in dit MER

Bij het beschrijven van de effecten van per milieuthema is in de eerste instantie geen

rekening gehouden met de transformatie van het landschap in het kader van de ontwik-

kelingen beschreven in het structuurplan Oosterhout-Oost. De effecten van de milieu-

thema's zijn beschreven ten opzichte van de situatie waarin Oosterhout-Oost nog niet

ontwikkeld is. Per milieuthema is echter een alinea opgenomen waarin is beschreven hoe

de effecten van de alternatieven en varianten kunnen veranderen indien Oosterhout-Oost

ontwikkeld is.
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Figuur 4.9 Plankaart van de structuurvisie Oosterhout-Oost.

Uitbreiding bedrijventerrein Everdenberg

De uitbreiding van bedrijventerrein Everdenberg met ca. 20 ha is eveneens opgenomen in

het structuurplan Oosterhout-Oost (zie plankaart figuur 4.9). Naar verwachting wordt eind

2008 het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Everdenberg in procedure gebracht. In

de effectbeschrijving van de milieuaspecten is rekening gehouden met de uitbreiding van

dit bedrijventerrein.

Realisatie turborotonde te Dongen

De gemeente Dongen is voornemens de huidige kruising Middellaan/Westerlaan te

reconstrueren tot turborotonde. Een turborotonde is een variant van een meerstrooks-

rotonde en heeft in plaats van de concentrische een meer ovale vorm. Een turborotonde

heeft een grotere capaciteit dan een enkelstrooksrotonde en minder potentiële verkeers-
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conflicten dan een standaard meerstrooksrotonde. Dit heeft een positief effect op de ver-

keersveiligheid.

Uitbreiding Dongen plan De Beljaart

Het project De Beljaart betreft een uitbreiding van de gemeente Dongen. Het plan voorziet

in circa 850 woningen en is ruim 12.500 m2 gereserveerd voor voorzieningen zoals een

basisschool en een gezondheidscentrum. Het totale plangebied bedraagt ongeveer 35 

hectare. Begin 2007 is gestart met de 1e fase. Per jaar zullen ruim 100 woningen

gerealiseerd te worden. In figuur 4.10 is de locatie van het plan De Beljaart weergegeven.

Figuur 4.10 Het plangebied van uitbreiding De Beljaart te Dongen (bron: www.heja.com)

Noordwestelijke tangent Tilburg

De Noordwestelijke tangent Tilburg is een circa 15 kilometer lange dubbelbaans (2x2

rijstroken) weg aan de noord- en westrand van de gemeente Tilburg. De weg vormt de

verbinding tussen de A58 bij afslag Gilze en de Midden-Brabantweg (N261) bij de

aansluiting Tilburg Noord. Samen met de A58 en de Burgemeester Bechtweg (Noord-

oosttangent) maakt de noordwestelijke tangent de ring rond Tilburg compleet

(zie ook: www.tilburg.nl/letschertweg).

De noordwestelijke tangent heeft op regionale schaal een verkeerskundig effect. De

verwachting is dat in 2010 de volledige weg is gerealiseerd.
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Figuur 4.11 Het tracé van de Noordwesttangent Tilburg (bron: www.tilburg.nl/letschertweg)

Overige ontwikkelingen meegenomen in verkeersmodellering

Naast de verwachtte algemene socio-economische ontwikkelingen en de hierboven

beschreven belangrijke lokale ontwikkelingen voor het jaar 2020  zijn een aantal

ontwikkelingen in het model opgenomen welke mogelijk invloed uitoefenen op de

verkeerstromen binnen het studiegebied.

• N261 als autoweg met ongelijkvloerse aansluitingen incl. ombouw A59/N261

• Ombouw Hooipolder tot volwaardig knooppunt;

4.5 Aandachtspunten effectenonderzoek N629

Uit de beschrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het zoekgebied

is een aantal punten geselecteerd waarmee rekening is gehouden bij het bepalen van de

tracés van de verschillende alternatieven. Dezelfde aandachtspunten zullen bij het

onderzoek naar de effecten eveneens belangrijk zijn. De aandachtspunten zijn

weergegeven in een kaart (figuur 4.12).
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Figuur 4.12 De aandachtpunten binnen het zoekgebied wat betreft de alternatieven en

varianten.

Aandachtspunten effectenonderzoek

MER N629

01 Heilige Driehoek; Cultuurhistorisch en landschappelijk waardevol gebied

02 Hoogstraat; Ontsluiting Oosteind richting Oosterhout

03 Ontwikkelingen Oosterhout-Oost; Transformatie gebied a.d.h.v. structuurplan Oosterhout-

Oost

04 Het Blik en omgeving; Bosgebiedje en kleinschalig landschappelijk waardevol gebied

05 Turborotonde; Ter hoogte van kruising Westerlaan/Middellaan

06 Westerlaan en aanliggende wijken; Aandacht i.v.m. luchtkwaliteit en geluidhinder

07 Wilhelminakanaal; Kostbare kruising infrastructuur

08 Boswachterij Dorst; Grootschalig aaneengesloten bosgebied

09 Rijksweg A27;

10 Golfterrein; In particulier bezit

3

5

4

8

6

10

1

7

9
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5 Alternatieven en varianten MER Fase 1

5.1 Overzicht en uitgangspunten

In dit hoofdstuk zijn de tracés en uitgangspunten van de in het MER te onderzoeken alter-

natieven en varianten beschreven. Daarbij is gerefereerd aan de toponiemenkaart in

hoofdstuk 1 van dit MER (figuur 1.2). In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van de

betreffende alternatieven en hun varianten. Naast specifieke uitgangspunten per tracé is

ook een aantal uitgangspunten in generale zin van toepassing op de verschillende

alternatieven en varianten. Deze zijn hieronder genoemd.

Tabel 5.1 Overzicht van de alternatieven en varianten

alternatief variant Code

Nulplus-alternatief

(par. 5.2)

- 0+

Variant Zuid PzParallelalternatief

(par. 5.3) Variant Noord Pn

Stroomlijn 1 S1

Stroomlijn 2 S2

Bundeling noord Bn

Omleidingalternatief

(par. 5.4)

Bundeling zuid Bz

DOA-variant DOARichtlijnenalternatief

(par. 5.5)

LOA-variant LOA

Algemene uitgangspunten

De volgende algemene uitgangspunten liggen ten grondslag aan de tracés van de

varianten:

• De nieuwe verbinding moet voldoen aan het concept Duurzaam Veilig van de

Provincie Noord-Brabant, zie kader;

• Het tracé zal worden gecategoriseerd als Gebiedsontsluitingsweg (GOW). Het

uitgangspunt voor de snelheid is hierbij 80 km/u buiten de bebouwde kom en 50 

km/u binnen de bebouwde kom. Daarnaast wordt gestreefd naar zo min mogelijk

aansluitingen en menging van soorten verkeer (Duurzaam Veilig);

• De bereikbaarheid van alle percelen en erven door landbouw-, langzaam, en

autoverkeer moet gegarandeerd zijn;

• De oversteekbaarheid van de weg dient verbeterd te worden.

• Het nieuwe tracé bestaat uit 2x1 rijstroken.

Aansluiting A27 Oosterhout/Dongen

De resulaten uit het dynamisch model (hoofdstuk 2 en 6) laten zien dat de aanlsuiting

Oosterhout/Dongen (afrit 19) in 2020 bij de referentie situatie alsmede alle alternatieven

te kort capaciteit heeft voor het afhandelen van de verkeerstromen. In MER Fase 2 zijn een

aantal aanpassingen voorgesteld welke in de ontwerpen van de daar behandelde

alternatieven zijn overgenomen.
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5.2 Nulplus-alternatief (0+)

Doordat de problematiek van de N629 sterk is gerelateerd aan de verkeersfunctie en de

vormgeving van de huidige Heistraat is een zogenaamd Nulplus-alternatief onderzocht.

Onder het Nulplus-alternatief wordt verstaan dat er geen volledig nieuwe N629 komt,

maar dat met (verkeerskundige)maatregelen op de bestaande wegen wordt getracht de

problematiek van verkeer en leefbaarheid op te lossen.

Duurzaam Veilig

Binnen Duurzaam Veilig wordt uitgegaan van eenheid in functie, gebruik en vormgeving.

De provincie hanteert de volgende indeling en terminologie voor alleen de wegen buiten de

bebouwde kom.

stroomwegen

(SW)

gebiedsontsluitingsweg

en (GOW)

erftoegangswege

n (ETW)

- hoofdwegen

(in principe Rijk)

landelijke

stroomweg (LSW)

- regionaal verbindende wegen

(in principe provincie)

regionale

stroomweg (RSW)

GOW-A

(GOW-1A/ GOW-2A)

- lokale wegen

(in principe gemeente)

GOW-B

(GOW-1B/ GOW-2B)

ETW-1 en ETW-2

Tabel A Provinciale Duurzaam Veilig-terminologie

Binnen Duurzaam Veilig worden voorkeurskenmerken gehanteerd voor wegen binnen en buiten de

bebouwde kom. Per categorie en type weg is aangegeven waar deze aan dienen te voldoen,

volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig. De voorkeurskenmerken zijn onderverdeeld in de

volgende onderwerpen:

• verkeerskenmerken;

• wegindeling;

• inrichtings- en omgevingskenmerken;

• kruispuntprincipes.

Gebiedsontsluitingswegen (GOW) bubeko

• Ontwerp- en maximumsnelheid 80 km/h;

• Rijbaanscheiding (in de vorm van dubbele markering of moeilijk overrijdbare middenberm);

• Volledige gesloten verklaring langzaam verkeer;

• Fietspaden vrijliggend;

• Kruispunten uitgevoerd als (tweestrooks)rotonde of voorrangskruispunt;

• Beperkt aantal aansluitingen van erftoegangswegen;

• Geen erfaansluitingen.

Voor ontsluitingswegen binnen de bebouwde kom gelden de volgende voorkeurskenmerken:

• Ontwerp- en maximumsnelheid 50 km/h;

• Rijbaanscheiding (in de vorm van dubbele markering of moeilijk overrijdbare middenberm);

• Fietspaden vrijliggend;

• Kruispunten uitgevoerd als (tweestrooks)rotonde of voorrangskruispunt;

• Beperkt aantal aansluitingen van erftoegangswegen;

• Geen erfaansluitingen.
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Tracébeschrijving Nulplus-alternatief

Het tracé is beschreven van de aansluiting bij de afrit Oosterhout (afrit 19) van de A27 tot

de Steenstraat ten zuiden van Dongen. Alleen de veranderingen ten opzichte van de

huidige situatie zijn in het onderstaande beschreven.

Voor het gehele tracé zal het wegprofiel aangepast worden zodat het zoveel voldoet aan

het concept Duurzaam Veilig. Dit betekent dat over de gehele lengte van de N629 tot de

aansluiting op de Westerlaan een enkele of dubbele parallelvoorziening wordt

gerealiseerd voor landbouw, bestemmings- en langzaam verkeer en de ontsluiting van de

woningen en bedrijven langs de huidige N629.

Voor het gehele tracé geldt dat zo min mogelijk wordt afgeweken van de huidige wegas.

Daarnaast wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het ontzien van bestaande

bebouwing.

De huidige kruising Ekelstraat-Provincialeweg wordt omgebouwd tot een rotonde of een

kruispunt met verkeerslichten.

Ter hoogte van de kruising Heistraat-Hoogstraat zal de Hoogstraat als fietstunnel

ongelijkvloers de Heistraat kruisen. Dat betekent dat verkeer komende uit Oosterhout via

een parallelstructuur en de kruising Ekelstraat-Provincialeweg naar Oosteind kunnen

komen en andersom

Halverwege de Heistraat is een nieuwe aansluiting voorzien -door middel van

dubbelstrooks rotonde- ten behoeve van de ontwikkelingen van Oosterhout-Oost en de

ontsluiting van (de uitbreiding van) bedrijventerrein Everdenberg.

De Heikantsestraat is aangesloten op de parallelstructuur van de nieuwe N629. Afslaande

bewegingen vanaf de hoofdrijbaan zijn niet mogelijk. Hetzelfde geldt voor de aansluiting

met de Groenstraat. Langzaam verkeer (fietsers e.d.) kunnen beide kruisingen

ongelijkvloers kruisen middels een fietstunnel.

Bij het kruispunt Middellaan-Westerlaan sluit de N629 aan op de nog aan te leggen

turborotonde. De Westerlaan, brug over het Wilhelminakanaal en de aansluiting op de

Steenstraat veranderen niet.

Aandachtspunten

• Inpassing nieuw tracé met het oog op zo min mogelijk te amoveren

woningen/opstallen;

• Geluidsniveaus aan gevels bij Heistraat en Westerlaan;

• Luchtkwaliteit bij Heistraat en Westerlaan

5.3 Parallelalternatief

5.3.1 Algemeen

Het Parallelalternatief loopt in hoofdzaak parallel aan de huidige N629 door landbouw-

gebied. Het tracé is beschreven van de aansluiting bij de afrit Oosterhout (afrit 19) van de

A27 tot de Steenstraat ten zuiden van Dongen. Alleen de veranderingen ten opzichte van

de huidige situatie zijn in het onderstaande beschreven.

Voor het gedeelte tussen de Heikantsestraat en de Westerlaan is een tweetal varianten

mogelijk. Deze zijn in paragraaf 5.3.2 en 5.3.3. beschreven. Het overige gedeelte van het

tracé is voor beide varianten hetzelfde en hieronder beschreven.
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Aansluiting A27 - Heikantsestraat

Dit gedeelte van het Parallelalternatief loopt vanaf de aansluiting op de A27 over de

bestaande Ekelstraat waarna het tracé ter hoogte van Vijfhuizen afsplitst en na een

ongelijkvloers kruising met de Hoogstraat op enige afstand vanaf de bestaande N629

parallel loopt aan de bestaande Heistraat. Er is geen parallelvoorziening voorzien,

landbouwverkeer en langzaam verkeer kan gebruik blijven maken van de Heistraat. Ter

hoogte van de Brede Heistraat is een aansluiting -door middel van rotonde- voorzien ten

behoeve van de nieuwe ontwikkelingen in het kader van de structuurvisie Oosterhout-

Oost en het bedrijventerrein Everdenberg. De Heistraat is eveneens op dit punt

aangesloten. Er zijn vervolgens een tweetal varianten op het te volgen tracé in het

Parallelalternatief mogelijk, deze zijn in het onderstaande beschreven.

5.3.2 Variant Zuid (Pz)

Heikantsestraat - Westerlaan

Het tracé van deze variant buigt vanaf de Heikantsestraat licht naar het zuiden en loopt

dicht langs de Oude Dongensebaan zuidelijk van de begraafplaats door het Blik. Het tracé

vervolgt passeert ten zuiden van de IJzertijdboerderij en sluit aan op een nieuwe rotonde

ter hoogte van de tennisvereniging. Verkeer richting Dongen verlaat de rotonde via de

noordelijke tak welke aansluit op de geplande rotonde bij het kruispunt Middellaan-

Westerlaan. Doorgaand verkeer neemt de oostelijke tak die overgaat in de Westerlaan en

vervolgt zijn weg over de brug over het Wilhelminakanaal richting de Steenstraat. Het stuk

Westerlaan tussen de kruising Middellaan-Westerlaan en het nieuwe tracé heeft geen

verkeersdragende functie meer. Het overige deel van de Westerlaan en de brug over het

kanaal zullen niet worden gewijzigd. De Heistraat behoudt de functie als erftoegangsweg.

Aandachtspunten

• De begraafplaats, ijzertijdboerderij en woningen;

• Doorsnijding van het Blik;

• Geluidsniveaus aan gevel bij Heistraat en Westerlaan;

• Luchtkwaliteit bij Heistraat en Westerlaan.
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Figuur 5.2 Tracé van de Variant Zuid (Pz) van het Parallelalternatief

Parallelalternatief

Variant Zuid (Pz)
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5.3.3 Variant Noord (Pn)

Heikantsestraat - Westerlaan

Vanaf de Heikantsestraat loopt het tracé direct naar het noorden om ter hoogte van de

Doelstraat/Groenstraat over te gaan in de bestaande Heistraat. Liggend op de wegas van

de bestaande Heistraat sluit deze variant ten hoogte van de kruising Middellaan-

Westerlaan aan op de daar gesitueerde turborotonde. De Heistraat zal op dit stuk worden

gereconstrueerd zodat het voldoet aan het concept Duurzaam veilig.

Doorgaand verkeer vervolgt zijn route via de Westerlaan, over de bestaande brug over het

Wilhelminakanaal richting de Steenstraat. Bij dit gedeelte van het tracé zal een parallel

voorziening worden gerealiseerd voor de erfontsluiting ter plaatse en het

langzaamverkeer. Het tracé van de Variant Noord is weergegeven in figuur 5.3.

Aandachtspunten

• Geluidsniveaus aan gevel bij Heistraat en Westerlaan;

• Luchtkwaliteit bij Heistraat en Westerlaan.

• Kruising Groenstraat

Figuur 5.3 Tracé van de Variant Noord (Pn) van het Parallelalternatief

Parallelalternatief

Variant Noord (Pn)
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5.4 Omleidingalternatief

5.4.1 Algemeen

In figuur 5.4 is een principetekening opgenomen van het Omleidingalternatief. Het

uitgangspunt van het Omleidingalternatief is het ontzien van waardevolle kleinschalige

gebied Het Blik en de ontlasting van de Westerlaan. Het Omleidingalternatief bestaat uit

een tracé dat gedeeltelijk parallel loopt aan de huidige N629 en dan ter hoogte van de

Heikantsestraat opsplitst in een noordelijke en een zuidelijke tak. Voor het gedeelte

tussen het splitsingspunt en de aansluiting op de Steenstraat (zuidelijke tak; dit is de

eigenlijke N629) zijn meerdere varianten mogelijk. De noordelijk tak volgt de bestaande

Heistraat en is bedoeld voor verkeer met de bestemming van en naar Dongen.

Figuur 5.4 Principe van het Omleidingalternatief.

(bron ondergrond: Topografische Dienst NL)

Aansluiting A27 - Splitsingspunt

Dit gedeelte van het Omleidingalternatief is in alle varianten gelijk aan het

Parallelalternatief en loopt vanaf de aansluiting op de A27 over de bestaande Ekelstraat

waarna het tracé ter hoogte van Vijfhuizen afsplitst en na de ongelijkvloerse kruising met

de Hoogstraat op enige afstand vanaf de bestaande N629 parallel loopt aan de bestaande

Heistraat. Er is geen parallelvoorziening voorzien, landbouwverkeer en langzaam verkeer

kan gebruik (blijven) maken van de Heistraat. Ter hoogte van de Heikantsestraat splitst

het tracé zich. Vanaf de aansluiting met de rijksweg A27 gezien wordt het doorgaande

verkeer (bestemming Tilburg etc.) richting de Steenstraat geleid. Verkeer met de

bestemming Dongen zal via de noordelijke tak worden geleid. Verder takt op het

splitsingspunt een verbinding aan die de ontwikkelingen in het kader van structuurplan

Oosterhout-Oost ontsluit. Het splitsingspunt bestaat uit een rotonde. De rijsnelheid op dit

Splitsingspunt

Noordelijke tak

Zuidelijke tak
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gedeelte van het tracé is 80 km/u. De huidige Heistraat wordt omgevormd tot

erftoegangsweg waarbij een maximum snelheid van 60 km/u wordt ingesteld.

Noordelijke tak: bestemming Dongen

Na het splitsingspunt is in alle varianten van het Omleidingalternatief een noordelijke tak

voorzien voor het verkeer met de bestemming Dongen. Het gaat hier om het gedeelte

tussen het splitsingspunt en de turborotonde bij de Middellaan/Westerlaan. Doordat bij

het Omleidingalternatief dit weggedeelte minder zwaar is belast dan in de referentie

situatie zijn slechts beperkte aanpassingen aan de bestaande weg nodig. De maximum

rijsnelheid op de noordelijke tak is voor alle varianten, met uitzondering van variant

Stroomlijn 2, gesteld op 80 km/u. De maximum rijsnelheid op de noordelijke tak is bij

variant Stroomlijn 2 op 60 km/u gesteld om zo de effecten van deze maatregel inkaart te

kunnen brengen.

Een zuidelijke tak zal met name gebruikt worden voor verkeer met een meer

(inter)regionale bestemming en is per variant verschillend en in de paragrafen 5.4.2 t/m

5.4.5 beschreven.

5.4.2 Variant Stroomlijn 1 (S1)

Zuidelijke tak: (inter)regionale bestemming

Vanaf het splitsingspunt loopt het tracé van variant Stroomlijn 1 in een praktisch rechte

lijn, vlak langs het bosgebiedje van Het Blik, schuin over het kanaal en sluit door middel

van een rotonde aan op de Steenstraat. In reliëfrijke delen moet worden gerekend met

een groter ruimtebeslag van de weg als gevolg van de insnijding in de stuifduinen. Vlakbij

het aansluitingspunt op de Steenstraat doorsnijdt deze variant een aantal open percelen.

De maximum rijsnelheid op de zuidelijke tak is gesteld op 80 km/u. Landbouwvoertuigen

zijn niet toegestaan op de zuidelijke tak. Het tracé is weergegeven in figuur 5.5.

Aandachtspunten

• De zeer schuine (en dus relatief dure) kruising van het kanaal;

• Door het tracé wordt ten zuiden van het kanaal een klein bosgebiedje van de Duiven-

toren afgesneden. Voor de doorsnijding van de Duiventoren geldt een zwaarwegende

'nee, tenzij' afweging;
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Figuur 5.5 De variant Stroomlijn 1 (S1) van het Omleidingalternatief

5.4.3 Variant Stroomlijn 2 (S2)

Noordelijke tak: bestemming Dongen 60 km/u

Zoals reeds vermeld in het bovenstaande is bij deze variant gekozen voor een snelheid

van 60 km/u op de noordelijke tak. De ligging en overige uitgangspunten van de

noordelijke tak is hetzelfde als bij de andere varianten van het Omleidingalternatief. De

afwijkende snelheid heeft mogelijk effect op de verkeersintensiteit ter plaatse en derhalve

op de luchtkwaliteit en geluidhinder. Deze worden in hoofdstuk 7 in kaart gebracht.

Zuidelijke tak: (inter)regionale bestemming

Bij variant Stroomlijn 2 loopt het tracé vanaf het splitsingspunt in zuidelijke richting

parallel aan de Brede Heistraat  en kruist schuin het kanaal. Ten zuiden van het kanaal

buigt het tracé af richting de Steenstraat en doorsnijdt hierbij het bosgebied De

Duiventoren. Het tracé is parallel aan de historische verkavelingstructuur in het bos

gelegen. In reliëfrijke delen moet worden gerekend met een groter ruimtebeslag van de

weg als gevolg van de insnijding in de voormalige stuifduinen. Door middel van een

rotonde sluit het tracé aan op de Steenstraat. De maximum rijsnelheid op de zuidelijke

tak is gesteld op 80 km/u.

Het tracé van de variant Stroomlijn 2 is weergegeven in figuur 5.6.

Omleidingalternatief

Variant Stroomlijn 1 (S1)
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Aandachtspunten

• De schuine (en dus relatief dure) kruising van het kanaal;

• Voor de doorsnijding van de Duiventoren geldt een zwaarwegende 'nee, tenzij'

afweging.

Figuur 5.6 De variant Stroomlijn 2 (S2) van het Omleidingalternatief

5.4.4 Variant Bundeling Noord (Bn)

Zuidelijke tak: (inter)regionale bestemming

De zuidelijke tak van variant Bundeling Noord loopt na het splitsingspunt zuidelijk

richting het kanaal. Bij deze variant wordt het kanaal niet overgestoken maar loopt

parallel onder langs Het Blik en sluit ter hoogte van de huidige brug over het kanaal aan

op de Westerlaan. Dit is een aansluiting op dezelfde hoogte als de brug. De maximum

rijsnelheid op de zuidelijke tak is gesteld op 80 km/u.

De Variant Bundeling Noord is in figuur 5.7 weergegeven.

Aandachtspunten

• De aansluiting op de Westerlaan ter hoogte van de huidige brug over het kanaal;

• Voor het ruimtebeslag van het tracé in het bosgebied van Het Blik geldt een

zwaarwegende 'nee, tenzij' afweging.

Omleidingalternatief

Variant Stroomlijn 2 (S2)



projectnr. 165465 MER N629 Dongen - Oosterhout

april 2008 Fase 1

versie 2.2 definitief concept

blad 66 van 151

Figuur 5.7 De variant Bundeling Noord (Bn) van het Omleidingalternatief

5.4.5 Variant Bundeling Zuid (Bz)

Zuidelijke tak: (inter)regionale bestemming

Bij variant Bundeling Zuid loopt het tracé na het splitsingspunt parallel aan de Brede

Heistraat en kruist het kanaal loodrecht. Direct na de kruising buigt het tracé richting het

kanaal en loopt op korte afstand parallel daaraan richting de Steenstraat. De aansluiting

met de Steenstraat wordt door middel van een rotonde gerealiseerd. De maximum

rijsnelheid op de zuidelijke tak is gesteld op 80 km/u.

Het tracé van de variant Bundeling Zuid is weergegeven in figuur 5.8.

Aandachtspunten

• Relatief lang en bochtig tracé van de zuidelijke tak.

• Voor het ruimtebeslag van het tracé in het bosgebied van De Duiventoren geldt een

zwaarwegende 'nee, tenzij' afweging.

Omleidingalternatief

Variant bundeling Noord (Bn)
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Figuur 5.8 De variant Bundeling Zuid (Bz) van het Omleidingalternatief

5.5 Richtlijnenalternatief

5.5.1 Algemeen

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn in de richtlijnfase twee varianten toegevoegd aan

het onderzoek in het MER. De naamgeving van het alternatief waar beide varianten onder

vallen is afgeleid van de fase in de m.e.r-procedure waarin de beide varianten zijn

toegevoegd aan het onderzoek. Beide varianten betrekken nadrukkelijk de rijksweg A27

bij de oplossing van de huidige problematiek.

Gefaseerde aanpak

Gezien de ingrijpende maatregelen die in de LOA- en DOA-varianten zijn opgenomen (met

name de aanleg van een nieuwe aansluiting) zal de eventuele realisatie waarschijnlijk

gefaseerd plaatsvinden. In de eerste fase zal de Vijfeikenweg en de bestaande aansluiting

Oosterhout-Oost als ontsluiting dienen voor beide varianten. De tweede fase zal bestaan

uit de aanleg van een nieuwe aansluiting op de A27 nabij Kalix Berna en het opheffen van

de aansluitingen Oosterhout-Zuid (afrit 17) en Oosterhout-Oost (afrit 18). Zowel bij de

beschrijving van de varianten in paragrafen 5.5.2 en 5.5.3 als bij de effectbeschrijving is

uitgegaan van de volledig gerealiseerde varianten.

Omleidingalternatief

Variant Bundeling Zuid (Bz)
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Figuur 5.9 Fasering bij de varianten van het Richtlijnenalternatief

5.5.2 DOA-variant

De DOA-variant is aan het m.e.r.-onderzoek toegevoegd na de richtlijnfase. De variant is

bedacht door het Platform Dongen Oosterhout Anders en heeft daaraan tevens zijn naam

ontleend. Het tracé van de DOA-variant van het Richtlijnenalternatief is in figuur 5.10

weergegeven.

Aanpassingen aan huidige N629 (Ekelstraat, Heistraat, Westerlaan)

De DOA-variant voorziet in het aanpassen van de huidige N629, bestaande uit de

Ekelstraat, Heistraat en Westerlaan, tot erftoegangsweg (60 km/u). Om ongewenst

vrachtwagenverkeer van de route te weren en de snelheid uit het verkeer te halen worden

als maatregel lange verkeersdrempels op de Heistraat gerealiseerd.

Nieuw tracé (tot Burgemeester Materlaan)

De nieuwe N629 loopt vanaf de Steenstraat (aangesloten door middel van rotonde) dicht

langs het  kanaal en buigt vervolgens af naar het zuiden langs de bosrand, parallel aan de

Plantagelaan. Het nieuwe tracé kruist de Vijf Eikenweg door middel van een rotonde en

loopt in zuidelijk richting door parallel aan de Lange Dreef over het golfterrein. Ter hoogte

van de Burgemeester Materlaan voorziet de DOA-variant in de realisatie van een nieuwe

volledige aansluiting op de rijksweg A27. De lokale verbinding met Dorst (Hoevestraat)

blijft behouden en zal zo worden aangesloten dat de verbinding niet aantrekkelijk zal zijn

voor sluipverkeer. De aansluitingen Oosterhout-Oost en Oosterhout-Zuid komen in deze

variant te vervallen.

FASE 2 Varianten DOA en LOA

OOSTERHOUT

DONGEN

LOA-variant

DOA-variant

FASE 1 Varianten DOA en LOA

LOA-variant

DOA-variant

DONGEN

OOSTERHOUT
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Nieuw tracé (parallel aan A27)

Het nieuwe tracé loopt van de nieuwe aansluiting op de A27 bij Kalix Berna parallel aan en

westelijk langs de rijksweg in noordelijke richting en wordt met een rotonde gekoppeld

aan de Vijfeikenweg. Het nieuwe tracé en de rotonde bij de Vijfeikenweg maken daarbij

gebruik van de vrij komende ruimte bij het wegvallen van de aansluiting Oosterhout-Zuid.

Het tracé kruist het kanaal door middel van een nieuwe brug loopt vervolgens door de

Heilige Driehoek. Ter hoogte van de noordelijke punt van bedrijventerrein Everdenberg is

een aansluiting voorzien op het nieuwe tracé ten behoeve van de ontsluiting van het

bedrijventerrein en de toekomstige uitbreiding. Deze gaat ongelijkvloers over de A27. De

Hoogstraat kruist het nieuwe tracé ongelijkvloers, hiertoe dient het bestaande viaduct

verbreed te worden. Het nieuwe tracé sluit aan op de Bovensteweg ter hoogte van de

aansluiting Oosterhout op de rijksweg A27. De huidige aansluiting op de Bovensteweg

dient te worden aangepast en het viaduct over de A27 dient te worden verbreed.

Aandachtspunten

• Relatief lang tracé;

• De Heistraat wordt aangepast als erftoegangsweg met beperking voor vrachtverkeer;

• Voor het ruimtebeslag van het tracé in het bosgebied van De Duiventoren geldt een

zwaarwegende 'nee, tenzij' afweging;

• De Heilige Driehoek wordt doorsneden. De Heilige Driehoek is een cultuurhistorisch

en landschappelijk waardevol gebied.

Figuur 5.10 De DOA-variant van het Richtlijnenalternatief

Richtlijnen-alternatief

Variant DOA
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5.5.3 LOA-variant

Deze variant is, net als de DOA-variant in Dongen, per amendement toegevoegd bij het

vaststellen van de richtlijnen voor het MER in de gemeenteraad in Oosterhout. Bij het

indienen van het amendement was de variant als 'logische'-variant aangeduid. In dit MER

is deze variant 'LOA' genoemd. Het tracé van de LOA-variant van het Richtlijnenalternatief

is in figuur 5.11 weergegeven.

Aansluiting A27 - Splitsingspunt

Dit gedeelte van het Richtlijnenalternatief is gelijk aan het Omleiding- en

Parallelalternatief en loopt vanaf de aansluiting op de A27 over de bestaande Ekelstraat

waarna het tracé ter hoogte van Vijfhuizen afsplitst en na de ongelijkvloerse kruising met

de Hoogstraat op enige afstand vanaf de bestaande N629 parallel loopt aan de bestaande

Heistraat. Er is geen parallelvoorziening voorzien, landbouwverkeer en langzaam verkeer

kan gebruik blijven maken van de Heistraat. Ter hoogte van de Heikantsestraat splitst het

tracé zich. Vanaf de aansluiting met de rijksweg A27 gezien wordt het doorgaande verkeer

(bestemming Tilburg etc.) richting de Steenstraat geleid. Verkeer met de bestemming

Dongen zal via de noordelijke tak worden geleid. Verder takt op het splitsingspunt een

verbinding aan die de ontwikkelingen in het kader van structuurplan Oosterhout-Oost

ontsluit. Het splitsingspunt bestaat uit een rotonde. De rijsnelheid op dit gedeelte van het

tracé is 80 km/u. De huidige Heistraat wordt omgevormd tot erftoegangsweg waarbij een

maximum snelheid van 60 km/u wordt gesteld.

Noordelijke tak: bestemming Dongen

Net als bij het Omleidingalternatief zal een noordelijk tak worden aangelegd voor het

bestemmingsverkeer tussen Dongen en Oosterhout. De maximum rijsnelheid op de

noordelijke tak is gesteld op 80 km/u.

Zuidelijke tak: (inter)regionale bestemming

Bij variant LOA loopt het tracé na het splitsingspunt parallel aan de Brede Heistraat en

kruist het kanaal loodrecht. Ter hoogte van de nieuwe brug over het kanaal splitst het

tracé zich in twee richtingen.

Een tak van het tracé, voor het verkeer met bestemming Tilburg etc. buigt richting het

kanaal af en loopt op korte afstand parallel daaraan richting de Steenstraat. De

aansluiting met de Steenstraat wordt door middel van een rotonde gerealiseerd.

Een andere tak loopt richting het zuiden, parallel aan de Plantagelaan en kruist de

Vijfeikenweg (rotonde). Dit tracé sluit ter hoogte van de Burgemeester Materlaan met een

volledige aansluiting aan op de rijksweg A27. De aansluitingen Oosterhout-Oost en

Oosterhout-Zuid komen in de LOA-variant te vervallen. De maximum rijsnelheid op de

zuidelijke tak is gesteld op 80 km/u.

Aandachtspunten

• Relatief lang tracé;

• De Heistraat wordt aangepast als erftoegangsweg met beperking voor vrachtverkeer;

• Ruimtebeslag nieuwe aansluiting rijksweg A27;

• Voor het ruimtebeslag van het tracé in het bosgebied van De Duiventoren geldt een

zwaarwegende 'nee, tenzij' afweging.
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Figuur 5.11 De LOA-variant vanhet Richtlijnenalternatief

Richtlijnen-alternatief

Variant LOA
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6 Verkeer

6.1 Beoordelingskader

In dit hoofdstuk is een algemene beschrijving van de effecten van de alternatieven op de

verkeerssituatie opgenomen. Dit betreffen effecten die de basis vormen voor de afgeleide

cijfers (zoals de reistijden) op basis waarvan de beoordeling van de alternatieven,

uitgesplitst in varianten, op een aantal specifieke criteria plaatsvindt. Het

beoordelingskader voor verkeer is weergegeven in tabel 6.1. De effecten van de varianten

op de verkeerssituatie zijn aan de hand van deze criteria beschreven en beoordeeld voor

de situatie in 2020. Het gaat bijvoorbeeld om de effecten op verkeersintensiteiten en I/C-

verhoudingen.

Tabel 6.1: Beoordelingskader verkeer

Aspect Criterium Effectbeoordeling

reistijd Steenstraat-A27 kwalitatief

reistijd Middellaan-A27 kwalitatief

onzekerheid in reistijden kwalitatief

Verkeersafwikkeling

kans op terugslag op A27 kwalitatief

duurzaam veilig kwalitatiefVerkeersveiligheid

afname aantal concflictpunten kwalitatief

Leefbaarheid oversteekbaarheid kwalitatief

toekomstvastheid kwalitatiefVerkeersstructuur

benutting infrastructuur kwalitatief

Gezien de aard van de problematiek, die voor wat betreft het verkeer en de verkeersafwik-

keling vooral tot uiting komt in de kans op vertraging, vindt de beoordeling voor de ver-

keersafwikkeling plaats aan de hand van het effect op de reistijd op het traject. Daarnaast

worden de effecten op de verkeersveiligheid en op de oversteekbaarheid beoordeeld.

Vanwege de relatie met de A27 is specifiek gekeken naar de kans op terugslag op de A27.

Omdat het bij dit project kan gaan om een wijziging van de infrastructuur is ook het effect

op de verkeersstructuur en het wegennetwerk beoordeeld. Dit vindt plaats aan de hand

van een beoordeling van de toekomstvastheid. Als laatste criterium is opgenomen de

benutting van het wegennetwerk. Uitgangspunt hierbij is dat (nieuwe) wegen alleen zin

hebben als er voldoende gebruik van wordt gemaakt. Dit kan globaal worden afgemeten

aan de I/C-waarden: een I/C-waarde lager dan 0,6 duidt op onderbenutting, waarden

hoger dan 0,85 op een te kleine capaciteit.

Bij de beoordeling is de autonome ontwikkeling (de situatie in 2020 zonder de aanpas-

sing van de N629) als referentie gehanteerd.

Alle beschrijvingen en beoordelingen zijn dus ten opzichte van de referentiesituatie 2020,

die dan ook -bij de kwalitatieve beoordeling- per definitie een 'neutrale' score heeft. Dit

houdt overigens niet een absolute beoordeling van de referentiesituatie in: in hoofdstuk 2 

is al beschreven in hoeverre er in de referentiesituatie sprake is van problemen ten aan-

zien van de verkeersafwikkeling, doorstroming en verkeersveiligheid.
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Bij de beschrijving van de effecten is gekeken naar het studiegebied zoals weergegeven

in figuur 6.1.

Figuur 6.1 Het studiegebied voor het onderzoek verkeer. De zwarte lijnen geven de wegen

aan. De nummers geven de wegvakken weer welke gebruikt zijn in de

verkeersanalyse.

6.2 Effect op verkeersintensiteiten

Met behulp van het statische verkeersmodel zijn de effecten van de varianten op de ver-

keersbelasting van het wegennet in het studiegebied in beeld gebracht. De resultaten

hiervan zijn getoond in de figuren 6.2 t/m 6.8. Het gaat om de cijfers voor 2020. Uit de

cijfers blijkt dat de alternatieven op verschillende manieren effect hebben op de verkeers-

belasting.

Bestaande wegen

De verkeersaantrekkende werking van alle varianten -uitgezonderd de varianten DOA en

LOA van het Richtlijnenalternatief- is verwaarloosbaar: de verkeersbelasting op de Ekel-

straat, Middellaan en de Steenstraat is bij alle varianten vergelijkbaar met de referentie-

situatie. Gezien de functie 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 te verwachten effect.

De twee varianten van het Richtlijnenalternatief (DOA en LOA) leiden tot een toename van

de verkeersintensiteit op de Steenstraat (met ongeveer 20-30%) en een kleine afname op

de Ekelstraat (figuur 6.3).

splitsingspunt
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Op de brug over het kanaal (wegvak 27+28 Westerlaan) nemen bij de varianten van het

Omleidingalternatief (uitgezonderd Bn) de verkeersintensiteiten sterk af. Het Parallel-

alternatief en de omleidingsvariant Bn hebben hier nauwelijks effect op de verkeersinten-

siteit.

Opvallend is dat de DOA-variant op de dit deel van de Westerlaan leidt tot een toename

van de verkeersintensiteit met ruim 10%. Dit wordt veroorzaakt doordat de nieuwe route

naar de zuidelijk gelegen nieuwe aansluiting op de A27 een aantrekkelijk (sneller) alter-

natief is voor verkeer vanuit Dongen naar de A27 in zuidelijke richting. Uit de analyse van

de selected links (paragraaf 2.3.1) blijkt dat veel verkeer op de Heistraat een herkomst en

bestemming heeft in Dongen (via de Middellaan).

Voor vrachtwagens is het verkeersaantrekkende effect op de Westerlaan niet aan de orde

(figuur 6.4) als gevolg van de in het model opgenomen maatregelen om vrachtverkeer

tegen te gaan. Bij DOA neemt de vrachtwagenintensiteit met bijna 70% af.

De varianten DOA, LOA en het nulplusalternatief leiden tot een minder sterke ontlasting

van de Heistraat dan de andere varianten.

Voor het weggedeelte van de Westerlaan langs de bebouwde kom van Dongen (tussen de

brug en de aansluiting Middellaan/Heistraat), wegvak 21+22) hebben de varianten Pn en

Pz van het Parallelalternatief en het nulplusalternatief nagenoeg geen effect op de ver-

keersbelasting. De varianten van het Omleidingalternatief S1, S2, Bn en Bz hebben op dit

wegvak een sterke afname van de verkeersintensiteit tot gevolg. De effecten van het

Richtlijnenalternatief zijn relatief klein, met een beperkte afname van de verkeersbelas-

ting. De DOA-variant heeft -als enige- hier een toename (ruim 10%) van de verkeersbelas-

ting tot gevolg.
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Figuur 6.2: Verkeersintensiteiten op de bestaande route Oosterhout-Dongen, 2020
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Figuur 6.3: Effect van op de verkeersbelasting voor enkele wegen, als procentueel verschil ten opzichte van de

referentiesituatie 2020
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Figuur 6.4: Verkeersintensiteiten op de bestaande route Oosterhout-Dongen (vrachtverkeer, 2020)

Nieuwe wegvakken

De verkeersbelasting op de nieuwe onderdelen van het wegennet zijn weergegeven in de

figuren 6.5 (alle verkeer) en 6.6 (vrachtverkeer).

De nieuwe N629 (tussen de het splitsingspunt en de Ekelstraat, wegvak 37+38) heeft bij

alle varianten (uitgezonderd DOA, waarin dit wegvak niet aanwezig is) een verkeersinten-

siteit van ongeveer 22-24.000 mvt/etm. Bij de varianten met een zuidtak (de vier varian-

ten van het Omleidingalternatief; wegvak 33+34) is de verkeersintensiteit ruim 10.000

mvt/etm. Bij deze alternatieven heeft de noordtak (tussen Dongen en het splitsingspunt,

wegvak 35+36) een verkeersintensiteit van ongeveer 17.000 mvt/etm. De twee varianten

Pn en Pz van het Parallelalternatief hebben hier ongeveer 27.000 mvt/etm.

De DOA- en LOA-variant hebben voor het weggedeelte tussen de Vijfeikenweg en de

Steenstraat (wegvak 41+42) een verkeersintensiteit van ongeveer 14.000 mvt/etm.
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De effecten van op de verkeersbelasting van de Vijfeikenweg zijn klein. Alleen de variant

LOA heeft hier een toename van de verkeersintensiteit van ruim 15% tot gevolg.
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Figuur 6.5: Verkeersintensiteiten op de nieuwe wegvakken (2020)
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Figuur 6.6: Verkeersintensiteiten op de nieuwe wegvakken (vrachtverkeer, 2020)

Effecten in Oosterhout

Bij het richtlijnalternatief ontstaat een nieuwe verkeerstructuur, waardoor er ook effecten

(kunnen) zijn op de verkeersbelasting in (het zuidelijk deel van) Oosterhout. In figuur 6.7

zijn de effecten van de alternatieven op de verkeersbelasting van een aantal wegen in

Oosterhout weergegeven. De parallel- en omleidingalternatieven hebben, evenals het

nulplusalternatief, nagenoeg geen effect op de verkeersintensiteiten in Oosterhout.
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De resultaten van de verkeersmodelberekeningen laten zien dat de beide varianten van

het richtlijnalternatief wel effect hebben op de belasting van de wegen in het (met name)

zuidelijk deel van Oosterhout. Op de Burgemeester Materlaan neemt de verkeersbelasting

zowel bij DOA als LOA sterk toe -tot ongeveer 8.000 mvt/etm. Op de Tilburgseweg neemt

de verkeersintensiteit af van ongeveer 19-20.000 tot ruim 16.000 mvt/etm.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

3+4 Bovensteweg 15+16 Hoogstraat 47+ 48

Burgemeester

Materlaan

49+50 Beneluxweg 61+62

Tilburgseweg

64+65

Tilburgseweg thv

kanaal

m
v
t/
e

tm

Ref

nul+

Pn

Pz

S1

S2

Bn

Bz

DOA

LOA

Figuur 6.7: Verkeersintensiteiten op enkele wegen in Oosterhout (2020)

Effect op A27

In figuur 6.8 is het effect van de alternatieven op de verkeersintensiteit van de A27 zicht-

baar gemaakt.

Alleen de beide richtlijnvarianten DOA en LOA hebben een effect op de verkeersbelasting

van de A27. Dit is het gevolg van het opheffen van de aansluitingen Oosterhout-Oost en

Oosterhout-Zuid door een nieuwe aansluiting nabij Kalix Berna, ter hoogte van de

Burgemeester Materlaan.

Bij de richtlijnalternatieven neemt de verkeersintensiteit tussen op het wegvak tussen de

beide (resterende) aansluitingen af in vergelijking met de referentiesituatie; de afname

bedraagt ongeveer 16.000 mvt/etm. Dit effect wordt veroorzaakt door het wegvallen van

de bestaande aansluitingen in dit wegvak. Daarnaast heeft ook de aanwezigheid van de

nieuwe N629 tussen Dongen en Oosterhout effect op de verkeersbelasting van dit deel

van de A27.

Het wegvak ten zuiden van de (nieuwe) aansluiting wordt bij de richtlijnvarianten DOA en

LOA zwaarder belast dan in de referentiesituatie: de toename bedraagt ongeveer 5.000

mvt/etm. Kennelijk trekt de nieuwe route tussen Dongen en de A27 in zuidelijke richting

tot op zekere hoogte verkeer van andere routes.
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Figuur 6.8: Verkeersintensiteiten op drie wegvakken van de A27 (2020)

6.3 Effect op verkeersafwikkeling

6.3.1 I/C-verhoudingen

In de figuren 6.9 en 6.10 zijn de berekende I/C-verhoudingen van twee maatgevende

wegvakken op dit vlak van de N629 (de Ekelstraat en de brug over het kanaal

(Westerlaan)) opgenomen (de I/C-verhoudingen zijn in de bijlage verkeer weergegeven).

De figuren 6.11 en 6.12 tonen de spreiding van de I/C-verhoudingen van twee wegvakken

van de Bovensteweg. Voor de overige wegen liggen de I/C-verhoudingen lager.

Alle alternatieven leiden bij de Ekelstraat (figuur 6.10) tot een kleine afname van de I/C-

verhoudingen.

De effecten op de Westerlaan (de brug over het kanaal), figuur 6.9) zijn groter en meer

onderscheidend voor de alternatieven.

Het Parallelalternatief heeft in vergelijking met de referentiesituatie geen invloed op de

verkeersbelasting op de Westerlaan en de brug over het kanaal. De I/C-verhoudingen zijn

voor de Parallelalternatieven dan ook nagenoeg gelijk aan die in de referentiesituatie

2020.

De varianten Stroomlijn 1, Stroomlijn 2 en Bundeling Zuid van het Omleidingalternatief

leiden op de brug tot een sterke daling van de I/C-verhoudingen. Variant Bundeling Noord

van het Omleidingalternatief heeft geen effect op de I/C-verhoudingen op de brug.

Dit geldt in mindere mate ook voor de richtlijnvariant LOA, die een kleine afname van de

I/C-verhoudingen laat zien. De DOA-variant leidt op dit wegvak (gemiddeld) tot een kleine

toename van de I/C-verhoudingen.

De N629 is via de Bovensteweg verbonden met de kern Oosterhout. Het gedeelte van de

Bovensteweg tussen de oostelijke en westelijke toe- en afritten van de A27 (figuur 6.11)

heeft I/C-verhoudingen die voor alle varianten lager liggen dan 0,85. Het wegvak van de

Bovensteweg ten westen van de aansluiting (figuur 6.12) is zwaarder belast. De hoogste

I/C-verhoudingen -boven 0,85- zijn aanwezig bij de twee varianten van het richtlijnalter-
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natief. Dit kan worden verklaard uit het wegvallen van de aansluitingen Oosterhout-Zuid

en -Oost.
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Figuur 6.9: I/C-verhoudingen op brug over het kanaal (wegvak 27+28), 2020
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Figuur 6.10: I/C-verhoudingen Ekelstraat (wegvak 9+10), 2020
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Figuur 6.11: I/C-verhoudingen Bovensteweg (wegvak 1+2 / viaduct A27), 2020
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Figuur 6.12: I/C-verhoudingen Bovensteweg westelijk van de aansluiting op de A27 (wegvak 3+4),

2020

6.3.2 Dynamische modellering

Er is geen dynamische modellering gemaakt van de alternatieven. 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 de ontwerpen zijn opgenomen.

6.3.3 Verkeersafwikkeling en effect op reistijden

Bij de beoordeling van de alternatieven is gekeken naar de reistijden op de trajecten

Steenstraat- A27 en Middellaan - A27. Deze trajecten betreffen (volgens de selected links)

samen ongeveer 80% van het verkeer op de (bestaande) N629 (zie paragraaf 2.3.1).
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Algemeen en onzekerheid over reistijden

Bij alle alternatieven is er een licht positief effect op de reistijden. Dit is deels het gevolg

van het gegeven dat bij alle alternatieven parallelvoorzieningen aanwezig zijn. Deze fun-

geren als erftoegangsweg voor de aanliggende woningen en bedrijven. Ook landbouw-

verkeer gaat gebruik maken van de parallelvoorzieningen. Daardoor is bij alle alterna-

tieven de vertragende werking van het landbouwverkeer en van afslaand verkeer naar de

erftoegangen niet meer aanwezig. Dit geldt ook voor de onzekerheid over de reistijd als

gevolg van landbouwverkeer.

In hoofdstuk 2 is beschreven dat in de referentiesituatie in 2020 de vertraging maximaal

in de orde van grootte van één tot anderhalve minuut ligt. Bij alle alternatieven worden de

mogelijke veroorzakers van de vertragingen -de beperkte capaciteit van de wegvakken en

kruisingen- voor een groter of kleiner deel weggenomen. Ook de mogelijke veroorzakers

van (onverwachte) vertragingen (landbouwverkeer op de hoofdrijbaan en afslaand verkeer

naar de erftoegangen) verdwijnen bij alle varianten. Alleen bij de variant DOA blijft in de

route tussen Dongen (Middellaan) en Oosterhout de situatie met landbouwverkeer en

erftoegangen aanwezig.

Hierdoor neemt zowel de gemiddelde reistijd als de onzekerheid over de reistijden af. Dit

leidt voor alle varianten tot een positieve beoordeling voor het criterium onzekerheid reis-

tijden (+). Alleen de variant DOA van het richtlijnalternatief wordt licht positief beoordeeld

(0/+) omdat voor een deel van het verkeer (Middellaan - A27/Bovensteweg) de situatie

slecht beperkt verbetert.

Traject Steenstraat - Oosterhout (A27)

Het gaat bij dit criterium om de beoordeling van de reistijd van de Steenstraat (oostelijk

van de kruising met de Westerlaan) tot Oosterhout (A27 / Bovensteweg).

De varianten Stroomlijn 1, Stroomlijn 2 en Bundeling Zuid van het Omleidingalternatief

hebben voor dit traject het grootste effect op de reistijd. De kans op congestie is op het

gedeelte tussen de Steenstraat en het splitsingspunt klein. Dit verkeer maakt geen

gebruik van de Westerlaan. Deze varianten worden daarom positief (+) beoordeeld.

Ook de variant LOA variant van het richtlijnalternatief worden positief (+) beoordeeld.

De DOA-variant wordt neutraal (0) beoordeeld, omdat bij deze variant een deel van het

verkeer gebruik blijft maken van de Westerlaan waar de verkeersintensiteit (in verge-

lijking met de referentie) nog enigszins toeneemt.

De overige varianten worden licht positief beoordeeld (0/+). Voor deze varianten is de

verandering in vergelijking met de referentie niet groot. Het verkeer tussen de Steenstraat

en de A27 maakt bij deze varianten gebruik van de Westerlaan, waar relatief hoge ver-

keersintensiteiten aanwezig blijven. Voor dit deel van het traject verandert er niet veel in

vergelijking met de referentie.

Traject Middellaan -Oosterhout (A27)

Bij dit criterium gaat het om het traject tussen de Middellaan in Dongen (oostelijk van de

kruising met de Westerlaan/Heistraat) en Oosterhout (A27 / Bovensteweg).

Bij de varianten Stroomlijn 1, Stroomlijn 2, Bundeling Noord en Bundeling Zuid van het

Omleidingalternatief wordt het eerste deel van dit traject -tussen Dongen en het split-

singspunt- ontlast. Bij alle varianten (uitgezonderd DOA) is het gedeelte tussen het

splitsingspunt en de A27 gelijk. Voor de reistijd op dit traject worden daarom de varianten

van het Omleidingalternatief positief beoordeeld (+). De beoordeling voor de varianten

van het Parallelalternatief is licht positief (0/+). Dit geldt ook voor het nulplusalternatief.

Bij de DOA-variant wordt dit traject niet aangepast. Dit leidt -doordat de intensiteit wel

enigszins afneemt -tot een licht positieve beoordeling (o/+). Ook bij de LOA- variant

maakt het verkeer in de relatie Dongen-Oosterhout voor een deel gebruik van een niet
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aangepaste Heistraat. Omdat de intensiteit op dit traject wel afneemt, is de beoordeling

licht positief (0/+).

Kans op terugslag A27

Uit de dynamische modellering voor de referentiesituatie 2020 blijkt dat de capaciteit van

de aansluitingen onvoldoende is. Door aanpassing van de kruispunten (meer opstel-

ruimte) en een goede afstelling van de verkeersregeling kan dit knelpunt worden opge-

lost. Dit speelt bij alle alternatieven en varianten (uitgezonderd DOA).

De kans op terugslag neemt derhalve bij alle alternatieven af. Dit wordt sterk positief

beoordeeld (++). Ook de beoordeling voor DOA is hier positief, omdat dit alternatief leidt

tot een afname van de verkeersbelasting op de aansluiting bij de Bovensteweg.

6.4 Verkeersveiligheid

Alle alternatieven worden aangelegd volgens de principes van duurzaam veilig.

Alle alternatieven -uitgezonderd de DOA-variant- worden op dit criterium positief (+)

beoordeeld.

De beoordeling voor DOA is licht positief (0/+), omdat een relatief groot deel van het ver-

keer nog steeds gebruik maakt van niet-Duurzaam Veilig ingerichte wegen: het gehele

traject tussen Dongen en Oosterhout, waarover nog veel verkeer wordt afgewikkeld, wordt

niet aangepast.

Vanuit verkeersveiligheid wordt tevens gekeken naar de afname van het aantal conflict-

punten -waar een grotere kans op ongevallen is- dat bij de verschillende varianten aan-

wezig is. Daarbij gaat het met name om aansluitingen (kruisingen en rotondes) en over-

steekplaatsen die niet duurzaam veilig zijn vormgegeven.

Voor alle varianten geldt dat het aantal conflictpunten zal afnemen. Bij het Parallelalterna-

tief en Nulplus wordt de bestaande kruising Steenstraat-Westerlaan niet aangepast; hier

blijven dus enkele conflictpunten aanwezig (beoordeling: 0/+). Ook bij de variant LOA

blijft een deel van de conflictpunten (met name langs de Heistraat) aanwezig (beoorde-

ling: 0/+). Bij het Omleidingalternatief verdwijnen de conflictpunten uit de bestaande

route (beoordeling: +). De variant DOA leidt er toe dat de conflictpunten in de route tus-

sen Oosterhout (A27) bij Bovensteweg) en Dongen aanwezig blijven. De beoordeling is

daarom neutraal (0).

6.5 Verkeersstructuur

6.5.1 Toekomstvastheid

Bij de beoordeling van de toekomstvastheid van de varianten spelen twee punten een rol.

In de eerste plaats is van belang in hoeverre de infrastructuur na 2020 nog restcapaciteit

heeft om een eventuele verdere groei van het verkeersaanbod in de aansluitende periode

(bijvoorbeeld tot 2030) te kunnen opvangen. In de tweede plaats gaat het er om in hoe-

verre de varianten toekomstige aanpassingen en uitbreidingen van de wegenstructuur

onmogelijk maken, zonder dat daarbij grote milieueffecten optreden en/of eerdere ingre-

pen overbodig of minder functioneel worden. Bij dit beoordelingsaspect gaat het er ook

om in hoeverre de varianten kunnen worden beschouwd als een 'logische' eerste stap in

een toekomstige verkeersstructuur. De beoordeling is ten opzichte van de referentie-

situatie, waarvan -als onderdeel van de probleemanalyse- is aangegeven dat die niet

toekomstvast is.
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De beoordeling op dit criterium is als volgt.

Het Nulplus-alternatief wordt licht positief (+) beoordeeld. Voor de langere periode is hier

op de N629 zelf (tussen Dongen en de A27) weinig restcapaciteit aanwezig (maximale I/C-

verhouding in 2020 is ongeveer 0,85). Een eventuele toekomstige uitbreiding van de

wegenstructuur en aanpassing van de kruispunten is mogelijk, maar zal op dat moment

relatief alsnog veel extra effecten hebben. Evenals voor het Parallelalternatief is bij het

Nulplus-alternatief is de restcapaciteit van de aansluiting Westerlaan - Middellaan en de

brug over het kanaal in 2020 beperkt. Een verdere uitbreiding van de capaciteit is

mogelijk door aanpassing van de rotonde Westerlaan-Middellaan en eventueel de brug.

De beide varianten van het Parallelalternatief worden positief beoordeeld (++). Bij deze

varianten wordt voor de periode tot 2020 en daarna voldoende capaciteit geboden op de

N629 zelf.

Relatief krap bij dit alternatief is de aansluiting Westerlaan -Middellaan en -in mindere

mate- de brug over het kanaal. Voor de brug ligt in 2020 de I/C-verhouding in één richting

in één van de spitsen boven 0,85; de andere I/C-verhoudingen liggen lager. De restcapa-

citeit is derhalve beperkt. Uit de dynamische modellering voor de referentiesituatie 2020

blijkt niet dat de capaciteit van dit wegvak in 2020 als zodanig een knelpunt is. Een

verdere uitbreiding van de capaciteit is mogelijk door het aanpassen van de rotonde

Westerlaan-Middellaan en eventueel is het bouwen van een nieuwe brug.

De varianten Stroomlijn 1, Stroomlijn 2 en Bundeling Zuid van het Omleidingalternatief

worden zeer positief (+++) beoordeeld. Bij deze varianten wordt een ruim gedimen-

sioneerde nieuwe weg gerealiseerd, waar ook voor de periode na 2020 voldoende

capaciteit aanwezig is. Variant Bundeling Noord wordt minder positief (++) beoordeeld.

Bij deze variant is de restcapaciteit op de brug over het kanaal beperkt. De vormgeving

van deze variant maakt een toekomstige uitbreiding (bijvoorbeeld in de vorm van een

nieuwe brug) lastig te realiseren. Voor de variant Bz geldt dat deze in principe ook kan

worden uitgebouwd tot een volledige oosttangent van Oosterhout.

Ook de LOA-variant wordt zeer positief beoordeeld (+++). Er wordt in één keer een nieuwe

structuur met voldoende restcapaciteit aangelegd. Een eventuele toekomstige aanpassing

van het oostelijk deel van de Heistraat blijft mogelijk.

Variant DOA wordt licht positief (+) beoordeeld. Bij deze variant wordt geen goede ver-

keersoplossing voor de relatie tussen Dongen en Oosterhout gerealiseerd, terwijl ook de

brug in de Westerlaan slechts een beperkte restcapaciteit heeft. In vergelijking met het

Parallelalternatief is de restcapaciteit op de brug kleiner.

6.5.2 Benutting

Het criterium benutting van infrastructuur is opgenomen omdat het een beleidsuitgangs-

punt is dat (nieuwe, maar ook bestaande) infrastructuur voldoende wordt gebruikt. Het is

niet de bedoeling om 'leeg' asfalt aan te leggen. Daarmee is dit criterium in zekere zin de

tegenhanger van het criterium toekomstvastheid. Het gaat er bij het ontwerp van het

wegennet dus om dat er een goede balans wordt gevonden tussen enerzijds voldoende

(rest)capaciteit en anderzijds het voorkomen van overcapaciteit. Dit komt er op neer dat

een netwerk waarin de I/C-verhoudingen van de stroom- en gebiedsontsluitingswegen

ongeveer tussen 0,6 en 0,85 liggen, als positief wordt beoordeeld.
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Op dit criterium wordt het nulplusalternatief en de varianten van het Parallelalternatief

positief beoordeeld (+): alle nieuwe en bestaande weggedeelten hebben een voldoend

grote verkeersbelasting. Variant Bundeling Noord wordt licht positief beoordeeld (0/+).

De overige varianten worden negatief (-) beoordeeld. Bij deze alternatieven worden de

nieuwe weggedeelten door een relatief kleine hoeveelheid verkeer -ruim onder de capa-

citeit- gebruikt.

6.5.3 Oversteekbaarheid

Bij dit criterium wordt beoordeeld in hoeverre de mogelijkheden om de weg over te steken

of op te rijden worden beïnvloed in vergelijking met de referentiesituatie. De beoordeling

voor dit aspect is voor de varianten LOA en DOA licht positief (0/+). Bij deze varianten

wordt de Heistraat niet aangepast, zodat verkeer vanaf woningen en bedrijven recht-

streeks op de hoofdrijbaan komt. Doordat de verkeersbelasting wel afneemt is er een licht

positief effect.

Voor alle varianten van de overige alternatieven is de beoordeling positief (+) omdat in

alle gevallen een parallelstructuur wordt aangelegd.

6.6 Overzicht beoordeling

In onderstaande tabel is de beoordeling voor de effecten op verkeer samengevat.

Parallel-

alternatief;

Omleidingalternatief Richtlijn-

alternatief

aspect criterium nul-

plus

Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

reistijd Steenstraat-A27 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + 0 +

reistijd Middellaan-A27 0/+ 0/+ 0/+ + + + + 0/+ 0/+
onzekerheid in reistijden + + + + + + + 0/+ +

verkeers-

afwikkeling

kans op terugslag op
A27 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

duurzaam veilig + + + + + + + 0/+ +verkeersveiligheid

afname aantal
conflictpunten 0/+ 0/+ 0/+ + + + + 0 0/+

leefbaarheid oversteekbaarheid + + + + + + + 0/+ 0/+

toekomstvastheid + ++ ++ +++ +++ ++ +++ + +++verkeersstructuur

benutting infrastructuur + + + - - 0/+ - - -
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7 Milieueffecten MER Fase 1

In dit hoofdstuk zijn de milieueffecten beschreven van de verschillende tracévarianten.

Per paragraaf is één of een combinatie van (milieu)thema's behandeld. Per thema is het

wettelijk kader en het beleid, het beoordelingskader en daarna de milieueffecten per

variant ten opzichte van de referentie situatie beschreven. Als laatste is een beoordeling

gemaakt van de gevolgen van de realisatie van ontwikkelingen in het kader van het

structuurplan Oosterhout-Oost op de beschreven effecten.

In MER Fase 1 zijn de effecten door middel van een onderbouwde kwalitatieve

beschrijving in kaart gebracht. Bij onzekerheid over de te verwachte effecten is gebruik

gemaakt van een inschatting van de effecten aan de hand van een zogenaamd 'worst case

scenario'. De kwalitatieve methode vergelijkt het alternatief met de referentie situatie.

Alleen vindt deze beoordeling plaats op een 7-delige schaal (+++,++,+,0,-,--,---) en is de

referentie situatie hierbij neutraal (= 0).

Een neutrale score van de referentie situatie betekent niet dat er geen sprake is van een

probleem. Door de referentie situatie neutraal te stellen wordt een goede en duidelijke

effectbeoordeling van de alternatieven (t.o.v. de referentie situatie) mogelijk gemaakt.

Tabel 7.1 Toelichting beoordeling kwalitatieve thema's per alternatief

Score Beschrijving (ten opzichte van de referentie situatie)

+++ zeer positief

++ positief

+ licht positief

0 neutraal

- licht negatief

- - negatief

- - - zeer negatief

In tabel 7.2 is een overzicht opgenomen van de criteria waaraan de verschillende

milieuthema's per alternatief en variant beoordeeld worden.

Tabel 7.2 Het beoordelingskader van MER Fase 1

Paragraaf & Aspect Criterium

Knelpunten t.a.v. bestaande bebouwing

Gevolgen voor landbouw

Bebouwing, landbouw en

recreatie

Paragraaf 7.1 Aantrekkelijkheid en barrièrewerking recreatie

Potentieel geluidgehinderden

Geluid in GHS

Geluid en trillingen

Paragraaf 7.2

Trillingen (toename zwaar vrachtverkeer)

Imissie luchtverontreinigende stoffenLuchtkwaliteit

Paragraaf 7.3 Emissie luchtverontreinigende stoffen

Externe veiligheidExterne veiligheid, kabels

en leidingen

Paragraaf 7.4

Kabels en leidingen
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Paragraaf & Aspect Criterium

Aantasting waardevolle landschap structuren, patronen en

elementen

Aantasting cultuurhistorische waarden

Landschap, cultuurhistorie

& archeologie

Paragraaf 7.5

Aantasting archeologische waarden

Effect op soorten

Effect op beschermde gebieden

Natuur

Paragraaf 7.6

Effect op ecologische relaties

Bodemopbouw

Bodemkwaliteit

Waterkwantiteit

Bodem en water

Paragraaf 7.7

Waterkwaliteit
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7.1 Bebouwing, landbouw en recreatie

7.1.1 Wettelijk kader en beleid

Ten aanzien van bebouwing, landbouw en recreatie is nagenoeg geen wettelijk kader en

beleid van toepassing.

Een spannend bos voor iedereen! (2005)

In dit document heeft Staatsbosbeheer een plan opgesteld om de recreatiezonering van

de Boswachterij Dorst te verbeteren. Het plan omschrijft de visie van Staatsbosbeheer

voor de boswachterij tot 2010 met een doorkijk tot daarna. De Duiventoren (het bosge-

bied ten zuiden van het Wilhelminakanaal) valt in het plan onder de noemer 'het natte

bos'. Plannen voor het natte bos omvatten onder andere het creëren van recreatieve

routes, aanleg van een entree voor het bos ter hoogte van de Ketenbaan, het creëren van

belevingsplekken, een kinderspeelplaats en een wandel-/fietsbrug over het Wilhelmina-

kanaal ten hoogte van de Plantagelaan.

7.1.2 Beoordelingskader

In het onderstaande is het beoordelingskader beschreven. Tabel 7.2 geeft het beoorde-

lingskader weer.

Knelpunten ten aanzien van bestaande bebouwing

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de alternatieven is het zoveel mogelijk respecteren

van bestaande bebouwing. Desondanks is het mogelijk dat als gevolg van het voorlopige

ontwerp van een tracé, bij realisatie, bestaande bebouwing geamoveerd zou moeten

worden. Per variant is in een inschatting gemaakt hoeveel knelpunten aanwezig zijn met

betrekking tot bestaande bebouwing.

Gevolgen voor landbouw

De ligging van een tracé kan gevolgen hebben voor de landbouw in het zoekgebied. Eén

van de uitgangspunten van de ontwikkeling van de alternatieven was de gegarandeerde

ontsluiting van de landbouwgebieden. De gevolgen voor de landbouw hebben daarom

met name betrekking op het verlies aan landbouwgrond gekoppeld aan het ruimtebeslag

van de weg. Daarnaast kan ook de bereikbaarheid van de landbouwpercelen afnemen

(omrijden)

Aantrekkelijkheid en barrièrewerking recreatie

De doorsnijding van een gebied dat recreatief gebruik kent maakt het gebied minder

aantrekkelijk. Daarnaast vormt de doorsnijding een barrière voor verder recreatief gebruik

van het gebied. Per variant zijn de effecten op recreatie beschreven.

Tabel 7.3 Het beoordelingskader van het thema bebouwing, landbouw en recreatie

Aspect Criterium

Knelpunten t.a.v. bestaande

bebouwing

Gevolgen voor landbouw

Bebouwing, landbouw en

recreatie

Barrièrewerking recreatie
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7.1.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Bebouwing

In figuur 7.1 zijn o.a. de aandachtpunten met betrekking tot bebouwing weergegeven.

Hieruit volgt dat woningen en overige bebouwing met name geconcentreerd zijn langs de

Heistraat, in Het Blik en de Heilige Driehoek. Daarnaast is de begraafplaats een belang-

rijke voorziening.

Landbouw

Met name ten noorden van het kanaal is het overgrote deel van de grond in gebruik als

landbouwgrond. Ten zuiden van het kanaal beslaan de bossen van de boswachterij Dorst

het grootste oppervlak.

Recreatie

Het deel ten noorden van het kanaal, in en nabij Het Blik, herbergt enkele voorzieningen

zoals een tennishal en tennisbanen, een scoutingcentrum, enkele winkels, en het terrein

met de nagebouwde IJzertijdboerderij. Verder fungeert dit gebied als direct recreatief

uitloopgebied voor Dongen.

Het deel van het onderzoeksgebied ten zuiden van het kanaal heeft ook een functie als

lokaal recreatief uitloop gebied voor Dongen (minder voor Oosterhout) maar heeft daar-

naast 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).

Ten oosten van de rijksweg A27 ligt het golfterrein. Dit is in particulier eigendom.

Autonome ontwikkeling

Er zijn geen autonome ontwikkelingen verwacht. De effecten 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.
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Figuur 7.1 Aandachtspunten met betrekking tot bebouwing, landbouw en recreatie

7.1.4 Effecten

Bij de effectbeschrijving is uitgegaan van een volledige en gegarandeerde ontsluiting van

alle in het plangebeid gelegen woningen, bedrijven en voorzieningen. De bereikbaarheid

van woningen, bedrijven en voorzieningen is een ontwerpopgave voor alle varianten.

Knelpunten ten aanzien van bestaande bebouwing

Zoals genoemd zijn in de huidige en referentie situatie de knelpunten met betrekking tot

bebouwing met name geconcentreerd langs de Ekelstraat, Heistraat en in de Heilige

N

Legenda

Aandachtspunten objecten

Bosgebied (recreatie extensief)

Sport/recreatieterrein (intensief)

Uitloopgebied

Bebouwing, landbouw en recreatie

†

† Begraafplaats
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Driehoek. Omdat de definitieve ontwerpen van de tracés in deze fase van het MER nog

niet gemaakt zijn, is op basis van een inschatting van het ruimtebeslag van de weg per

variant ingeschat of de realisatie van het tracé leidt tot knelpunten met relatie tot

bestaande bebouwing.

In tabel 7.4 is per alternatief en variant een indicatie gegeven om hoeveel knelpunten het

gaat.

Tabel 7.4 Indicatie van aantal knelpunten ten aanzien van bestaande bebouwing

S-schatting aantal knelpunten bebouwing

Nulplus-alternatief (0+) - 2x woning, 2x glastuinbouw

Pn -Parallelalternatief

Pz 2x woning

S1 -

S2 -

Bz -

Omleidingalternatief

Bn 3x woning, scoutinggebouw, 1x kas

DOA 3x woning, 2x schuurRichtlijnenalternatief

LOA 1x woning

Bij het Nulplus-alternatief wordt het tracé volgens het principe van Duurzaam Veilig inge-

richt op de huidige ligging van de N629. De toevoeging van een parallelstructuur en een

middenberm zorgt voor een toename van het ruimtebeslag ter plaatse. Met name bij de

kruising Provincialeweg-Ekelstraat en Hoogstraat-Heistraat betekend dit dat er knel-

punten ontstaan met betrekking tot bestaande bebouwing.

Het ontzien van de dicht op de huidige weg gelegen begraafplaats bij de Variant Zuid van

het Parallelalternatief zorgt voor een verschuiving van het tracé richting het zuiden. Hier-

bij ontstaan een knelpunten met betrekking tot bebouwing ter hoogte van de begraaf-

plaats.

Het ruimtebeslag benodigd door de verhoogde ligging van de aansluiting op de Wester-

laan van de variant Bundeling Noord van het Omleidingalternatief veroorzaakt een aantal

knelpunten ter plaatse.

De ligging van parallelweg langs de A27 in de Heilige Driehoek bij de DOA-variant van het

Richtlijnenalternatief veroorzaakt een aantal knelpunten met betrekking tot bebouwing.

De LOA-variant kent een knelpunt bij de oversteek van de noordelijke tak van het nieuwe

tracé met de Hoogstraat. Door een kleine verschuiving van het tracé is het knelpunt echter

op te lossen.

Alle bovengenoemde varianten scoren negatief (- -). De overige varianten kennen geen

knelpunten met betrekking tot bestaande bebouwing.

Gevolgen voor landbouw

De aanleg van een weg zal in principe weinig invloed hebben op de werkgelegenheid. De

bereikbaarheid van woningen en bedrijven is onderdeel van de ontwerpopgave van de

tracés van de varianten. Voor MER Fase 1 is aangenomen dat de bereikbaarheid van alle

bestaande bedrijven en woningen gegarandeerd is. De effecten met betrekking tot
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landbouw concentreren zich derhalve met name op het verlies aan landbouwgrond door

het ruimtebeslag van de weg en wellicht wat omrij-afstand tussen percelen en bedrijf.

Bij alle varianten met een nieuw tracé parallel aan de huidige Ekelstraat en Heistraat is

sprake van ruimtebeslag op landbouwgrond. Dit geldt tevens voor de varianten van het

Omleidingalternatief. De betreffende varianten scoren allen licht negatief (-). Alleen de

tracés van het Nulplus-alternatief en de DOA-variant van het Richtlijnenalternatief hebben

nagenoeg geen effect op de hoeveelheid landbouwgrond. Deze scoren dan ook neutraal

(0) ten opzichte van de referentie situatie.

Aantrekkelijkheid en barrièrewerking recreatie

De doorsnijding van de aaneengesloten bossen van de Boswachterij Dorst door de

varianten van het Omleiding- en Richtlijnenalternatief is een barrière voor de recreatieve

functie van het gebeid. Bestaande recreatieve routes worden doorsneden en kunnen door

de aard van de weg moeilijk weer verbonden worden.

De DOA- en LOA-variant van het Richtlijnalternatief hebben een dusdanig groot ruimte-

beslag op het terrein van de golfclub dat deze ernstig aangetast wordt in zijn aantrekke-

lijkheid en waarde. Voortzetting van deze activiteit komt hiermee in gevaar. Verder

sorteren de varianten effect op het bosgebied (Teteringse Heide) ter hoogte van de nieuwe

aansluiting op de A27. De DOA-variant heeft tevens effect op de recreatieve aantrekkelijk-

heid van de Heilige Driehoek door de ligging van het tracé parallel aan de A27 in dit

gebied.

Variant Zuid van het Parallelalternatief en Bundeling Noord van het Omleidingalternatief

ontzien de boswachterij maar doorsnijden het kleinschalige gebiedje Het Blik. Hierbij

wordt de recreatieve waarde aangetast. Tevens recreatieve (fiets) routes blijven echter

bestaan doordat hiermee in het ontwerp wordt rekening gehouden.

Alle varianten die de boswachterij doorsnijden scoren negatief (- -). De DOA en LOA

varianten scoren zeer negatief (- - -) door de aantasting van het golfterrein en de

recreatieve waarde van de boswachterij. Daarnaast vormt het lange tracé een barrière

voor recreatief gebruik. De variant Zuid van het Parallelalternatief en Bundeling Noord

van het Omleidingalternatief scoren beiden licht negatief (-) door de beperkte aantasting

van de recreatieve waarde van het Blik. Alternatief Nulplus en variant Noord van het

Parallelalternatief hebben ten opzichte van de referentie situatie geen effect op het

onderdeel recreatie en scoren neutraal (0).

7.1.5 Overzicht beoordelingstabel

Tabel 7.5 Overzicht beoordelingstabel thema bebouwing, landbouw en recreatie

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnenalternatief

Aspect Criterium 0+ Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Bebouwing Knelpunten t.a.v.

bebouwing
- - 0 - - 0 0 - - 0 - - - -

Landbouw Gevolgen voor landbouw 0 - - - - - - 0 -

Recreatie Aantrekkelijkheid en

barrièrewerking recreatie
0 0 - - - - - - - - - - - - - -
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7.1.6 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost

Bij de realisatie van de plannen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost zal in

de referentie situatie het totale areaal landbouwgrond in het zoekgebied sterk verkleinen.

Daarnaast zullen de gebieden gelegen tussen de woon- en bedrijfclusters als recreatief

uitloopgebied in gebruik zijn.

Tabel 7.6 geeft de effectscores van bebouwing, landbouw en recreatie weer in het geval

de ontwikkelingen van Oosterhout-Oost in beschouwing worden genomen.

Tabel 7.6 Overzicht beoordelingstabel thema bebouwing, landbouw en recreatie inclusief

de ontwikkelingen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnenalternatief

Aspect Criterium 0+ Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Bebouwing Knelpunten t.a.v.

bebouwing
- - 0 - - 0 0 - - 0 - - - -

Landbouw Gevolgen voor landbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recreatie Aantrekkelijkheid en

barrièrewerking recreatie
0 0 - - - 0 - - - - - - -

De knelpunten ten aanzien van bestaande bebouwing zullen niet anders zijn. De weg zal

eerder worden aangelegd dan de geplande woningen en bedrijven.

De gevolgen voor landbouw zullen minder zijn omdat door de aanleg van woning- en

bedrijvenclusters het totale aaneengesloten landbouwareaal drastisch verminderd. De

weg zal niet leiden tot extra effecten bovenop die van de woning en bedrijfsclusters.

Wat recreatie betreft zal de barierrewerking door incorporatie van de ontwikkelingen in

het kader van Oosterhout-Oost afnemen. Daarnaast zal het totale oppervlak aan

uitloopgebied groter worden. Dit heeft voor de varianten van het Parallel- en Omeliding-

alternatief een positief effect ten opzicht van de scores in tabel 7.5. De scores van de

DOA- en LOA-varianten van het Richtlijnenalternatief veranderen niet door de blijvende en

omvangrijke storende effecten ten zuiden van het kanaal in de boswachterij.
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7.2 Geluid en trillingen

7.2.1 Wettelijk kader en beleid

Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 

Het Nationaal Milieubeleidplan 4 (VROM e.a., 2001) formuleert een nieuwe benadering

voor geluidsbeleid: gebiedsgerichte aanpak. De uitdaging is vergroting van 'de akoes-

tische kwaliteit in Nederland' door in elk gebied de akoestische kwaliteit te waarborgen

die past bij de functie van het gebied. Akoestische kwaliteit betekent dat de gebiedseigen

geluiden niet overstemd worden door niet gebiedseigen geluid. Ook moet het geluid-

niveau passen bij het gebied. Hoofddoelstelling van het geluidsbeleid in het Nationaal

Milieubeleidplan 4 is het bereiken van het streefbeeld van akoestische kwaliteit in alle

gebieden in 2030:

• In 2010 wordt de grenswaarde van 70 dB(A) bij woningen niet meer overschre-

den;

• De akoestische kwaliteit in het stedelijk en landelijk gebied is in 2030 gereali-

seerd. In 2010 is een forse verbetering van de akoestische kwaliteit in het stede-

lijk gebied gerealiseerd, mede door aanpak van de rijksinfrastructuur;

• De akoestische kwaliteit in de Ecologische Hoofdstructuur is in 2030 gerea-

liseerd. In 2010 is de ambitie dat de akoestische kwaliteit niet is verslechterd ten

opzichte van 2000.

Het Nationaal Milieubeleidplan 4 wil deze ambities realiseren met inzet van het nieuwe

wettelijke instrumentarium.

Nota Ruimte, Nota Mobiliteit

In de Nota Ruimte en in de nadere uitwerking daarvan voor verkeer, de Nota Mobiliteit,

wordt aangegeven dat het Rijk zich zal inspannen om overschrijding van de grenswaarden

in het bebouwd gebied als gevolg van de rijksinfrastructuur te verminderen. Ten aanzien

van geluidhinder wil het Rijk de grote knelpunten aanpakken bij weg en spoor voor 2020.

Voor weg gaat het daarbij om knelpunten boven de 65 dB(A).

Voor het overige beperkt het Rijk zich tot het aangeven van kaders en instrumenten

waarmee de decentrale overheden lokale afwegingen kunnen maken om tenminste de

basiskwaliteit te realiseren. De basiskwaliteit is vastgelegd in de aangepaste wet en

regelgeving voor geluid; de aangepaste Wet geluidhinder. Er staan voorts geen specifieke

gekwantificeerde doelstellingen ten aanzien van geluid in de Nota Ruimte en de Nota

Mobiliteit.

Wet Geluidhinder

De afgelopen jaren is in het kader van de Modernisering Instrumentarium Geluidsbeleid

(MIG) onderzocht of de Wet geluidhinder vervangen zou kunnen worden door een

beleidsinstrumentarium op de diverse bestuurlijke niveaus. De Europese richtlijn

omgevingslawaai is inmiddels geïmplementeerd in de Wet geluidhinder. Per 1 januari

2007 is de gewijzigde Wet geluidhinder van kracht.

In dit rapport is voor het akoestisch onderzoek derhalve uitgegaan van de nieuwe dosis-

maat Lden (een over het etmaal gewogen jaar-dosismaat voor geluid) - uitgedrukt in dB -

voor het wegverkeersgeluid

De Wet geluidhinder kent een separaat toetsingskader per geluidsoort met ieder een

eigen normenstelsel (e.e.a. nader uitgewerkt in het Besluit geluidhinder 2006).
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Trillingen

Voor hinder of schade door trillingen bestaat tot op heden in Nederland geen wetgeving.

Om deze leemte op te vullen heeft de Stichting Bouwresearch (SBR) richtlijnen opgesteld

voor trillingshinder of de schade als gevolg daarvan. De richtlijnen hebben betrekking op

schade aan gebouwen, hinder voor personen in gebouwen en storing aan apparatuur.

7.2.2 Beoordelingskader

Geluidhinder en trillingen zijn onder andere direct gerelateerd aan de hoeveelheid en

soort verkeer op een weg. In de kaart van figuur 7.2 is een selectie van woningen

weergegeven die mogelijk geluidhinder ondervinden als gevolg van verkeerlawaai in de

huidige, autonome alsmede de toekomstige situatie.

Geluidgehinderden

De bewoners van de in figuur 7.2 aangegeven woningen en gebieden zijn in de

effectvergelijking van MER Fase 1 aangemerkt als potentieel geluidgehinderden. In de

effectvergelijking is onderzocht of het aantal geluidgehinderde ten opzichte van de

referentie situatie toe of afneemt. In MER Fase 2 wordt met behulp van

modelberekeningen het totaal aantal geluidgehinderden kwantitatief berekend met

behulp van een rekenmodel.

Geluid in GHS

Een aantal alternatieven doorsnijdt de bosgebieden welke als GHS zijn aangewezen. Per

alternatief wordt in de effectbeschrijving beschreven of de geluidbelasting in de GHS

afneemt, gelijk blijft of toeneemt.

Trillingen

Trillingen zijn onder andere afhankelijk van de afstand tot de weg, oneffenheden in de

weg, intensiteit vrachtverkeer, fundatie van de weg, bodemgesteldheid, fundatie woning.

Per alternatief en variant wordt de kans op trillingshinder ingeschat.

Tabel 7.7 Beoordelingskader voor de thema's geluid en trillingen

Aspect Criterium

GeluidgehinderdenGeluid

Geluid in GHS

Trillingen Trillingshinder

7.2.3 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

Huidige situatie

In de huidige situatie bevinden zich met name langs de Heistraat veel huizen dicht langs

de wegkant. Bovendien veroorzaakt de Westerlaan als drukke weg in de nabijgelegen

woonwijk voor geluidhinder. Ter hoogte van de brug over het kanaal is op het talud van de

brug een geluidscherm aan de oostzijde van weg geplaatst. In de rest van het zoekgebied

liggen verspreid een aantal woningen. Met name in de Heilige Driehoek en rond het

bosgebiedje het Blik bevinden zich relatief veel geluidgevoelige objecten. De objecten in

de Heilige Driehoek staan bloot aan geluidhinder van de A27. Ten zuiden van het kanaal is

het aantal geluidgevoelige objecten, en daarmee potentieel geluidgehinderden, laag.

Naast het golfterrein bevindt zich een geluidgevoelige zone (bungalowpark/camping).
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De geluidbelasting van de GHS is in de huidige situatie beperkt. De enige drukke weg die

het bos doorsnijdt is de Vijfeikenweg.

In een onderzoek van de Provincie Noord-Brabant naar omgevingslawaai gerelateerd aan

de provinciale wegen is het aantal geluidbelaste woningen, geluidgehinderden berekend

conform de Regeling Omgevingslawaai met behulp van verkeersgegevens van 2005 

(Provincie Noord-Brabant, 2007). In de tabellen 7.9 en 7.9 zijn de resultaten van dit

onderzoek weergegeven.

Tabel 7.8 Overzicht aantal woningen, aantal personen en aantal (ernstig) gehinderden bij

geluidbelasting Lden ≥ 55 dB

Lden ≥ 55 dB (A-gewogen)Weg

Aantal

woningen

Aantal

personen

Aantal

gehinderden

Aantal ernstig

gehinderden

N629 34 79 29 14

Tabel 7.9 Overzicht aantal woningen, aantal personen en aantal slaapgestoorden bij

geluidbelasting Lnight ≥ 50 dB

Lnight ≥ 50 dB (A-gewogen)Weg

Aantal woningen Aantal personen

Aantal

slaapgestoorden

N629 29 67 7

Trillingen

In de huidige situatie is voor zover bekend geen sprake van trillingshinder. De weg is

gelegen op zandgrond. Langs de Heistraat en Westerlaan bevindt zich een aantal

woningen die mogelijk trillingshinder zouden kunnen ondervinden.

Autonome ontwikkelingen

De toename van geluidhinder is gerelateerd aan de toename van de hoeveelheid verkeer

op een weg. In de referentie situatie zal de verkeersdruk op alle wegen in het zoekgebied

toenemen. Hierdoor neemt het aantal potentieel geluidgehinderden met name langs de

Heistraat en Westerlaan toe ten opzichte van de huidige situatie.

Ten opzichte van de huidige situatie zal de geluidbelasting in de GHS ten hoogte van de

Vijfeikenweg door de autonome groei van het autoverkeer toenemen. Voor de rest van het

zoekgebied zal het ten opzichte van de huidige situatie niet veranderen.

Qua trillingen zal in de referentie situatie niets veranderen.

Toelichting tabellen 7.6 en 7.7

De geluidimissie wordt voorgesteld door de optredende geluidbelasting Lden en

nachtwaarde Lnight
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Figuur 7.2 Geluidgevoelige objecten en zones in het studiegebied van het thema

geluidhinder

N

Legenda

Geluidgevoelig objecten (woonhuis)

Geluidgevoelige zone (woningen)

Geluidgevoelige zone (GHS)

Geluidhinder en trillingen
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7.2.4 Effecten

Per alternatief en variant is in het onderstaande beschreven of in de toekomstige situatie

veranderingen optreden wat betreft geluidhinder.

Geluidgehinderden

Nulplus-alternatief

Ten opzichte van de huidige -en referentie- situatie blijft het tracé van het Nulplus-

alternatief nagenoeg gelijk. Het aantal geluidgehinderden daalt echter licht door een

nieuwe (geluidsarmere) verharding en omdat verschillende woningen zullen moeten

verdwijnen bij de realisatie van dit alternatief. Relatief gezien heeft dit nauwelijks effect

op de totale situatie, het Nulplus-alternatief scoort derhalve neutraal (0) ten opzichte van

de referentie situatie.

Parallelalternatief

In beide varianten van het Parallelalternatief verschuift het tracé van de N629 naar het

zuiden. De huidige N629 (Heistraat) wordt geknipt nabij de Provincale weg en trekt

hierdoor veel minder verkeer aan waardoor de geluidbelasting ter plaatse afneemt. Dit

effect wordt echter tegengewerkt doordat het nieuwe tracé ten zuiden van de huidige

N629 een hoge verkeersintensiteit kent. Per saldo zal sprake zijn van een (lichte) afname

van het aantal geluidgehinderden doordat de afstand van woningen tot het nieuwe tracé

groter is. Dit geldt voor zowel de noord als de zuid variant van het Parallelalternatief.

Beiden sluiten ter hoogte van de turborotonde (kruising Middellaan/Westerlaan) aan op

de Westerlaan. De verkeersintensiteit op de Westerlaan blijft nagenoeg hetzelfde als de

referentie situatie. Door de meer zuidelijke ligging van het nieuwe tracé ter hoogte van de

Heistraat scoren de beide varianten zeer licht positief (0/+).

Omleidingalternatief

De vier varianten van het Omleidingalternatief hebben allen gemeenschappelijk dat ze de

verkeersintensiteiten op de Westerlaan reduceren. Het aantal geluidgehinderden gaat dus

in alle gevallen omlaag. In het geval van de variant Bundeling Noord sluit het tracé aan op

de Westerlaan ter hoogte van de huidige brug over het kanaal. Door de hoge ligging van

deze aansluiting en de verwachte verkeersintensiteiten ligt het aantal geluidgehinderden

in deze variant hoger dan de overige varianten. De variant Bundeling Noord scoort daarom

zeer licht positief (0/+). De overige drie varianten scoren wat betreft geluidgehinderden

licht positief (+) ten opzichte van de referentie situatie.

Richtlijn-alternatief

De DOA-variant zorgt op de huidige N629 voor iets lagere verkeersintentsiteiten. Op de

Westerlaan is echter sprake van een toename van de verkeersintensiteit ten opzichte van

de referentie situatie. Langs de Westerlaan zal het aantal geluidgehinderden dus

toenemen. De nieuwe parallelweg langs de A27 die in deze variant voorzien is, zal ten

zuiden van het Wilhelmina kanaal tot weinig geluidgehinderden leiden. Ten noorden van

het kanaal, in de Heilige Driehoek, zal een aantal huizen echter zeer dicht op het tracé

komen te staan. Het aantal geluidgehinderden neemt daar naar verwachting toe. De DOA-

variant scoort licht negatief (-).

De LOA-variant veroorzaakt een lichte daling in de verkeersintensiteiten op de Heistraat

en Westerlaan ten opzichte van de referentie situatie. In het geval van de Heistraat gaat

het om ca. 50% minder verkeer en voor de Westerlaan een daling van ongeveer 13%
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(etmaalintensiteit). De daling op de Westerlaan is dermate laag dat dit nagenoeg geen

effect heeft op het aantal geluidgehinderden langs deze weg. Ter hoogte van de kruising

Ekelstraat-Provincialeweg takt het nieuwe tracé van de LOA-variant van de huidige N629

af en loopt parallel aan de huidige N629. Het aantal geluidgehinderden zal per saldo iets

afnemen gezien de daling van de geluidbelasting van de Heistraat (als gevolg van afname

verkeersintensiteit) en de ingebruikname van het nieuwe tracé op afstand van het huidige

tracé. De LOA variant scoort derhalve zeer licht positief (0/+) ten opzichte van de

referentie situatie.

Geluid in GHS

Nulplus-alternatief

Gezien het feit dat het tracé van het nulplus-alternatief ten opzichte van de huidige -en

autonome- situatie nagenoeg gelijk blijft is zal de geluidbelasting in de GHS ook gelijk

blijven. Het Nulplus-alternatief scoort neutraal (0).

Parallelalternatief

In beide varianten van het Parallelalternatief verschuift het tracé van de N629 naar het

zuiden. De huidige N629 (Heistraat) wordt geknipt nabij de Provincale weg en zal hierdoor

veel minder verkeer aantrekken waardoor de geluidbelasting ter plaatse afneemt. Dit

effect wordt echter opgeheven door het zuidelijk gelegen nieuwe tracé. Per saldo

verandert ten opzichte van de referentie situatie relatief weinig. De zuidelijke variant

veroorzaakt echter een hogere geluidbelasting in de GHS door de zuidelijkere ligging. De

variant Noord van het Parallelalternatief scoort neutraal (0). Variant Zuid krijgt een

negatievere score (0/-).

Omleidingalternatief

Hoewel het aantal geluidgehinderden omlaag gaat, zal de geluidbelasting in de GHS in

alle varianten toenemen. Dit wordt veroorzaakt doordat alle varianten de GHS door-

snijden, raken en/of nabij komen. Bij een nieuw tracé waar het snij- of raakvlak door of

langs de GHS lang is zal de geluidbelasting het meeste toenemen. Stroomlijn 2 heeft van

de varianten het langste snijvlak door de GHS en daarmee de grootste geluidbelasting.

Het snijvlak van Stroomlijn 1 en de raakvlakken van Bundeling Zuid en Noord zijn kleiner

en zorgen dus voor minder geluidbelasting in de GHS dan Stroomlijn 2. Stroomlijn 2 krijgt

derhalve een negatieve score (- -) ten opzichte van de referentie situatie. De overige

varianten scoren licht negatief (-).

Richtlijn-alternatief

Zowel de DOA als LOA-variant lopen ten zuiden van het kanaal ter hoogte van de Plantage-

laan en de Lange Dreef langs de rand van het bos. Daarnaast wordt ten hoogte van de

Burg. Materlaan een nieuwe aansluiting op de A27 gerealiseerd. Als gevolg hiervan stijgt

de geluidbelasting in de GHS sterk. Beide varianten scoren negatief (- -)

Mitigatie van effecten geluidhinder

Ten aanzien van geluidhinder kunnen een aantal mitigerende maatregelen worden geno-

men om de geluidbelasting in de omgeving te verminderen. Hierbij kan gedacht worden

aan het aanbrengen van geluidarm asfalt op nieuwe of reeds bestaande wegen als en het

plaatsen geluidwallen en -schermen. De mitigerende maatregelen zullen bij het ontwik-

kelen van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) in MER Fase 2 nader worden

behandeld.
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Trillingen

Bij alternatief Nulplus verandert er nagenoeg niets ten opzichte van de referentie situatie.

De score is neutraal (0).

Voor de varianten van het Parallelalternatief, Omleidingalternatief en Richtlijnenalter-

natief komt de weg verder van bestaande woningen en bebouwing aan de Heistraat te

liggen, eventuele trillingshinder zal hier dus afnemen. Wat de Westerlaan betreft hebben

alleen de varianten van het Omleidingalternatief en het Richtlijnenalternatief een positief

effect. De varianten zijn op dit onderdeel niet onderscheidend en scoren licht positief (+)

ten opzichte van de referentie situatie.

7.2.5 Overzicht beoordelingstabel

Tabel 7.10 Overzicht beoordelingstabel voor de milieuthema's geluid en trillingen

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnen

alternatief

Aspect Criterium 0+ Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Geluidgehinderden 0 0/+ 0/+ + + 0/+ + - 0/+Geluid

Geluid in GHS 0 0 0/- - - - - - - - - -

Trillingen Trillingshinder 0 + + + + + + + +

7.2.6 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost

In de modelberekeningen ten behoeve van de verkeersgegevens zijn de ontwikkelingen

van Oosterhout-Oost reeds opgenomen. Door de realisatie van de woning- en bedrijven-

clusters zal de totale hoeveelheid bebouwing en dichtheid van de bebouwing binnen het

gebied toenemen. De nieuwe weg wordt echter eerder aangelegd dan de ontwikkelingen

van Oosterhout-Oost. De nieuwe woningen en bedrijven zullen moeten voldoen aan de

Wet geluidhinder en rekening moeten houden met de geluidbelasting van de nieuwe weg.

De effectscores zijn derhalve niet veranderd ten opzichte van tabel 7.10.
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7.3 Luchtkwaliteit

7.3.1 Wettelijk kader en beleid

Wet luchtkwaliteit

De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in de Wet lucht-

kwaliteit. De Wet luchtkwaliteit is in werking getreden op 15 november 2007 en vervangt

het Besluit luchtkwaliteit 2005. Voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide en stik-

stofoxiden, zevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen zijn grenswaarden

opgenomen. De concentraties van deze stoffen in de buitenlucht moeten hier minimaal

aan voldoen. Voor stikstofdioxide en benzeen gelden ook plandrempels. Hogere con-

centraties dan de grenswaarde van deze stoffen in de buitenlucht zijn tijdelijk toegestaan.

Bij overschrijding van de plandrempel dient er een plan opgesteld te worden ter verbe-

tering van de luchtkwaliteit. Deze plannen zijn erop gericht om op termijn aan de grens-

waarden te voldoen. De plandrempel zakt jaarlijks en is op termijn (2010) gelijk aan de

grenswaarden.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Het NSL is een bundeling van alle gebiedsgerichte programma's en alle Rijksmaatregelen

om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het NSL bevat alle maatregelen die de luchtkwaliteit

verbeteren en alle ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren. Het Rijk

coördineert het nationale programma. Het Rijk maakt met provincies en gemeenten

afspraken over toetsbare resultaten; in de gebieden moeten de normen voor luchtkwali-

teit stap voor stap dichterbij komen. De overheden kunnen op die resultaten worden

afgerekend. Definitieve vaststelling van het NSL is voorzien in 2009.

Brabants Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (BSL)

Ter uitwerking van het NSL is het BSL opgesteld door de provincie Noord-Brabant. Provin-

cie, gemeenten en regionale milieudiensten werken hierin samen aan de aanpak van de

Brabantse luchtkwaliteitproblematiek. Voor dit programma gelden niet alleen de natio-

nale doelstellingen maar ook het waarborgen van de gezondheidsbelangen van de Bra-

bantse bevolking. De provincie krijgt de regie over de uitvoering en organisatie van het

BSL.

Het BSL richt zich met name op luchtkwaliteitsproblemen op het gebied van verkeer en

intensieve veehouderij en heeft gekozen voor een viersporen aanpak:

• Het oplossen van bestaande knelpunten. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan

maatregelen die het grootste positieve effect hebben op het aantal blootgestelden.

• Het voorkomen van nieuwe knelpunten. Hierbij betreft het maatregelen die bijdragen

aan een verlaging van de achtergrondconcentraties van fijstof en NO2. Dit betekent

dat ook maatregelen worden gestimuleerd bij gemeenten waar (nog) geen knelpunt is

geconstanteerd;

• Aandacht voor innovatie en onderzoek

• Inzetten op contacten met buurregio's binnen en buiten Nederland.

Met betrekking tot het zoekgebied van de N629 Dongen-Oosterhout is niets specifieks in

het BSL opgenomen.
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Luchtkwaliteitsplan Dongen

Op 28 november 2007 is het luchtkwaliteitsplan Dongen door de gemeenteraad

vastgesteld. Het gemeentebestuur erkend hiermee het belang van een goede

leefomgeving in relatie tot gezondheid. In het luchtkwaliteitsplan is met betrekking tot

verkeer in 2007 een overschrijding van 2 µg/m3 van de immissieconcentratie van NO2

berekend ter hoogte van de Westerlaan (zuid) op basis van een verkeersintensiteit van

15040 mvt/etm. Voor fijn stof (PM10)is geen overschrijding in het jaar 2007 berekend.

Het luchtkwaliteitsplan noemt een aantal maatregelen met het doel de bijdrage van het

verkeer terug te dringen, dit zijn:

• Maatregelen die de hoeveelheid gereden kilometers terugdringen;

• Maatregelen ter bevordering van een afname van de uitstoot per gereden kilometer.

De in het luchtkwaliteitsplan Dongen genoemde maatregelen zullen in nadere uitwer-

kingsplannen concreet gestalte krijgen.

7.3.2 Beoordelingskader

Als gesproken wordt over de immissie van luchtverontreinigende stoffen dan gaat het om

de hoeveelheden per kubieke meter lucht. Bij emissie gaat het om de (totale) uitstoot van

de stoffen gerekend in bijvoorbeeld ton per jaar. Beiden zijn als criteria voor dit milieu-

thema geselecteerd. Met behulp van immissieconcentraties van de belangrijkste lucht-

verontreinigende stoffen is aan de normen gesteld in de Wet Luchtkwaliteit getoetst. De

emissie is gebruikt om effecten op lokale schaal binnen het zoekgebied te beschrijven.

Immissie NO2 en PM10

Met behulp van het luchtkwaliteitmodel CAR 6.1.1 is voor een aantal relevante wegvakken

een berekening van de immissieconcentraties van NO2 en PM10 uitgevoerd voor de

referentie situatie. Aan de hand van deze voorbeeldberekeningen is een inschatting

gemaakt van de effecten op luchtkwaliteit door deze gegevens te toetsen aan de Wet

luchtkwaliteit.

Emissie NOx en PM10

De emissie van luchtverontreinigende stoffen afkomstig uit verkeer wordt beschouwd

voor de verschillende alternatieven.

Tabel 7.11 Beoordelingskader luchtkwaliteit

Aspect Criterium

Luchtkwaliteit Immissie NO2 en PM
10

Emissie NOx en PM10 lokaal

Emissie NOx en PM10 totaal

7.3.3 Effecten

Immissieconcentraties NO2 en PM10

De effecten op de immissieconcentratie zijn in kaart gebracht door twee representatieve

wegvakken te selecteren uit het netwerk en deze met behulp van het model CAR 6.1.1

door te rekenen voor de huidige (jaartal 2007) en referentie situatie (jaartallen 2010 en

2020). Door middel van een vergelijking van de referentie situatie met de belasting van de

twee wegvakken in de toekomstige situatie bij realisatie van de varianten is beredeneerd
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of verbetering of verslechtering van de luchtkwaliteit zal optreden. De wegvakken die

geselecteerd zijn, zijn de Ekelstraat en de Westerlaan. De Ekelstraat is geselecteerd

omdat dit wegvak één van de hoogste belastingen kent binnen het netwerk van het

zoekgebied en dus maatgevend is voor alle wegen. De Westerlaan is geselecteerd omdat

dit wegvak dicht langs de kern Dongen is gelegen en eventuele luchtkwaliteit-verslechte-

ringen relatief zwaar wegen met het oog op de volksgezondheid.

In tabel 7.12 is het aantal voertuigen en de voertuigcategorie opgenomen van de Ekel-

straat en de Westerlaan voor alle alternatieven en varianten voor de jaartallen 2007, 2010 

en 2020.

Tabel 7.12 Het aantal voertuigen en de voertuigcategorie op de Ekelstraat en de Westerlaan

in 2007, 2010 en 2020.

Huidige situatie (2007) Autonoom (2010) Autonoom (2020)

Wegvaknaam

mvt

/etm L M Z

mvt

/etm L M Z

mvt

/etm L M Z

Ekelstraat 19.530 89% 4% 7% 21.810 89% 4% 7% 29.370 91% 3% 6%

Westerlaan 14.570 83% 6% 11% 14.980 84% 6% 11% 16.310 85% 5% 10%

L = Categorie licht verkeer

M = Categorie middelzwaar verkeer

Z = Categorie zwaar verkeer

In tabel 7.13 zijn de jaargemiddelde concentraties van de Ekelstraat en de Westerlaan in

de jaren 2007, 2010  en 2020 opgenomen. De norm van het Besluit luchtkwaliteit wordt in

de referentie situatie in geen van de jaartallen overschreden.

Tabel 7.13 Jaargemiddelde concentratie NO
2

in µg/ m3 in 2010 (grenswaarde 40 µg/m3)

Jaargemiddelde concentratie NO2 en PM10 (µg/m3)

Stof 2007 2010 2020 Norm 2010 Norm 2020

Weg Inclusief zeezoutaftrek van 4,0 µg/m3voor PM
10

NO
2

33,2 28,8 21,4 40 40
Ekelstraat

PM
10

26,1 23,2 21,9 40 40

NO
2

35,6 30,4 22,0 40 40
Westerlaan

PM
10

26,7 23,6 21,9 40 40

Toets aan de Wet Luchtkwaliteit

In figuur 7.11 zijn de etmaalintensiteiten van de Ekelstraat en de Westerlaan van de ver-

schillende varianten uitgezet ten opzichte van de referentie situatie (jaartal 2020). De

verkeersintensiteiten op beide wegvakken stijgen als gevolg van de realisatie van de

nieuwe weg niet tot nauwelijks. Op de Westerlaan is de DOA-variant van het richtlijnen-

alternatief hierin een uitzondering. Gezien de jaargemiddelde concentraties in de

referentie situatie ver onder de norm liggen, wordt bij geen van de varianten een over-

schrijding van de normen van de Wet Luchtkwaliteit verwacht. Alle alternatieven scoren

derhalve neutraal (0) ten opzichte van de referentie situatie.
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Figuur 7.11 De verkeersintensiteiten van de verschillende varianten uitgezet tegen de

referentie situatie (2020).

Emissie

De emissie (per voertuigcategorie in gram per gereden kilometer) is afhankelijk van onder

andere de snelheid en de congestiekans. Landelijk zijn zogenaamde emissiefactoren

vastgesteld die ook in de luchtkwaliteitmodellen worden gehanteerd. In de gemiddelde

emissiefactoren zijn de samenstelling van het voertuigenpark (ouderdom etc.)

verdisconteerd. Om een vergelijking mogelijk te maken tussen de verschillende

alternatieven en varianten zijn de verschillende soorten verkeer omgerekend naar

personenauto-equivalenten (pae). Hiervoor zijn indicatieve emissiefactoren toegepast

zoals die ook gebruikt worden in de gebruikelijke rekenmethodes voor luchtkwaliteit

(SRM 1 en SRM 2). De emissiefactoren zijn opgenomen in tabel 7.15.

Tabel 7.14 De relatieve en indicatieve emissiefactoren (in personenauto-equivalenten)

voor de drie categorieën verkeer

PM10 (pae) NOx (pae)

Licht (personenauto; pa) 1 1

Middelzwaar (mzw) 6 20

Zwaar (vrachtauto; zw) 7 30

Leeswijzer: één vrachtauto staat in de fijn stof (PM10 ) emissiewaarde

gelijk aan zeven personenauto's

Lokale situatie

De lokale emissie langs wegvakken nabij woonbestemmingen kan binnen het studie-

gebied veranderen als gevolg van een verandering in verkeerstromen. Met name de

afname van verkeersintensiteit op de Westerlaan (nabij hoge bevolkingsdichtheid) heeft

een positief effect op de lokale immissieconcentraties ter plaatse. In figuur 7.12 is voor de

verschillende varianten de relatieve ingeschatte omvang van de  emissie (in pae) uitgezet

tegen de referentie situatie.

Op de Ekelstraat is de ingeschatte emissie van de luchtverontreinigende stoffen NHx en

PM10 door wegverkeer in alle gevallen ongeveer gelijk aan de referentie situatie. Een

uitzondering hierop is de DOA-variant van het Richtlijnenalternatief omdat hier 'fysieke'
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maatregelen zijn genomen om het percentage vrachtverkeer laag te houden. Bij de

Westerlaan is meer onderscheid te maken tussen de varianten. Het Nulplus-alternatief en

de varianten van het Parallelalternatief scoren neutraal (0) ten opzichte van de referentie

situatie. De verwachtte emissies bij de varianten van het Omleidingalternatief en het

Richtlijnenalternatief zijn lager vergeleken met de referentie situatie, hiervoor wordt een

licht positieve score (+) toegekend aan deze alternatieven.

Emissie PM10

0,00

0,20
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0,60

0,80

1,00

1,20

Ekelstraat Westerlaan
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Emissie NOx
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Bundeling Zuid
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Figuur 7.12 Een inschatting van de lokale emissies van NOx en PM10 op basis van de

verkeersintensiteit afgezet ten opzichte van de referentie situatie (2020) = 1,00.

Totaal

In totaal bezien is de emissiewaarde afhankelijk van het aantal gereden voertuig-

kilometers. In figuur 7.13 is de gewogen emissie NOx per alternatief en variant

weergegeven.
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Figuur 7.13 Een inschatting van de verandering van de totale emissies van NO
x

op basis van

voertuigkilometers afgezet ten opzichte van de referentie situatie (2020) = 0.

De varianten van het Parallelalternatief en variant Bundeling Noord scoren neutraal (0).

Het Nulplus-alternatief en de beide varianten van het Richtlijnenalternatief laten een

toename zien in de totale emissie en scoren ten opzichte van de referentie situatie zeer

licht negatief (0/-) waarbij de DOA-variant het slechts scoort (-). De totale emissie bij de

varianten Stroomlijn 1 , Stroomlijn 2 en Bundeling Zuid van het Omleidingalternatief is

lager dan die van de referentie situatie. Deze varianten scoren zeer licht positief (0/+). In

vergelijking met de totale emissie op de betreffende wegvakken is de toen- of afname

zeer gering.

Gezondheidseffecten luchtkwaliteit

De wet en regelgeving zijn 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 de Wet luchtkwaliteit. Verder zal de emissie van

luchtverontreinigende stoffen van stationaire bronnen door regelgeving en

technologische ontwikkelingen steeds verder afnemen. Hierdoor zal de ontwikkeling van

het de N629 naar verwachting niet gepaard gaan met effecten op de gezondheid als

gevolg van een verslechtering van de luchtkwaliteit.

7.3.4 Overzicht effectscores

Tabel 7.15 Overzichtstabel effectscores thema luchtkwaliteit

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnen

alternatief

Aspect Criterium 0+ Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Immissie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emissie lokaal 0 0 0 + + + + + +

Luchtkwaliteit

Emissie totaal 0/- 0 0 0/+ 0/+ 0 0/+ - 0/-
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7.3.5 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost

In de modelberekeningen ten behoeve van de verkeersgegevens zijn de ontwikkelingen

van Oosterhout-Oost reeds opgenomen. Derhalve is ook in de effectscores voor

luchtkwaliteit de ontwikkeling van Oosterhout-Oost meegenomen. Bij de realisatie van

Oosterhout-Oost zal rekening moeten worden gehouden met de nieuwe weg. De

effectscores, zoals in tabel 7.15 weergegeven, zullen daarom niet veranderen.



projectnr. 165465 MER N629 Dongen - Oosterhout

april 2008 Fase 1

versie 2.2 definitief concept

blad 108 van 151

7.4 Externe veiligheid, kabels en leidingen

7.4.1 Wettelijk kader en beleid

Externe veiligheid

Landelijk beleid omtrent externe veiligheid is vastgesteld in de Besluit externe veiligheid

inrichtingen (Bevi) uit 2004 en de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen

(RNVGS), evenals uit 2004. Het beleid voor transportroutes is vergelijkbaar met de

systematiek van het Bevi. Beide beleidsdocumenten verplichten gemeenten en provincies

wettelijk vanaf de inwerkingtreding van het besluit bij het verlenen van

milieuvergunningen en het maken van bestemmingsplannen met externe veiligheid

rekening te houden.

7.4.2 Beoordelingskader

Effecten op externe veiligheid

De effecten op de externe veiligheidssituatie hebben bij de aanleg van een nieuwe weg

met name betrekking op de af- of toename van vervoer van gevaarlijke stoffen. Per

alternatief en variant is ingeschat of dit toe- of afneemt.

Effecten kabels en leidingen

Binnen het gebied zijn kabels en leidingen geïnventariseerd die mogelijk invloed kunnen

hebben op de ligging van het tracé.

Tabel 7.16 Beoordelingskader thema externe veiligheid, kabels en leidingen

Aspect Criterium

Externe veiligheid Effect op externe veiligheid

Kabels en leidingen Effecten kabels en leidingen

7.4.3 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

Onder andere door aanwezigheid van LPG installaties in Dongen en Oosterhout zal

gebruik worden gemaakt van de huidige N629 bij vervoer van gevaarlijke stoffen (lpg,

propaan e.d.). Over de hoeveelheid en frequentie van deze bewegingen is niets bekend.

Van de N629 is in de risicoatlas van Noord-Brabant (http://atlas.brabant.nl/risicoatlas)

geen risico-contour weergegeven. De weg maakt geen onderdeel uit van een

transportroute voor gevaarlijke stoffen.

Daarnaast is het mogelijk dat gevaarlijke stoffen over het Wilhelminakanaal worden

getransporteerd. Dit heeft geen gevolgen voor de aanleg van een weg.

Middels een KLIC-melding zijn alle relevante kabels en leidingen binnen het plangebied

opgevraagd. Gezien het detailniveau van het MER zijn in figuur 7.14 alleen leidingen met

gevaarlijke inhoud, (rioolwater)persleidingen en bijzondere kabels en leidingen

(hoogspanning, defensie, etc.) opgenomen. Binnen het zoekgebied liggen een aantal

regionale leidingen van de GasUnie . Daarnaast bevinden zich een tweetal

rioolwaterpersleidingen en een afvalwaterpersleiding van de leerlooierij van Ecco Tannery
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Holland. Bij het ontwerp en aanleg van de weg dient met deze leidingen extra rekening te

worden gehouden.

Figuur 7.14 Relevante kabels en leidingen binnen het plangebied

Autonome ontwikkelingen

Gezien de verwachtte autonome groei van de verkeersintensiteit op de wegen in het

zoekgebied zal het aantal vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen eveneens

toenemen.

7.4.4 Effecten

Effecten op externe veiligheid

De Westerlaan is de weg waarlangs de hoogste dichtheid aan woningen is gelegen. De

varianten die tot een vermindering leiden van de verkeersintensiteiten op de Westerlaan
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scoren licht positief (+) doordat hierdoor ook het aantal verkeersbewegingen met

gevaarlijke stoffen op deze weg langs de dorpsrand afneemt. De overige varianten scoren

zeer licht positief (0/-) door de Duurzaam Veilige inrichting de kans op calamiteiten

afneemt in vergelijking met de referentie situatie.

Kabels en leidingen

De aanwezigheid van de in het gebied aanwezige kabels en leidingen hebben geen effect

op de ligging en het gebruik van de verschillende alternatieven en varianten. Alle

varianten en alternatieven scoren derhalve neutraal (0). Wel moet rekening worden

gehouden met de kabels en leidingen bij de aanleg van een nieuwe weg. Het

verleggen/aanpassen van kabels en leidingen kan kosten met zich mee brengen.

7.4.5 Overzicht effectscores

Tabel 7.17 Overzichtstabel effectscores thema externe veiligheid, kabels en leidingen

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnen

alternatief

Aspect Criterium 0+ Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Externe

veiligheid

Effect op externe

veiligheid
0/+ 0/+ 0/+ + + + + 0/+ +

Kabels en

leidingen

Effecten kabels en

leidingen
0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.4.6 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost

De nieuwe weg heeft risicocontour voor individueel risico en legt daardoor geen

beperkingen op voor de ontwikkelingen in het kader van het structuurplan Oosterhout-

Oost. De effectscores van de weg, zoals opgenomen in tabel 7.18, veranderen derhalve

niet.
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7.5 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

7.5.1 Wettelijk kader en beleid

Het landschap in Nederland staat onder druk. Vroegtijdige aandacht voor de landschap-

pelijke kwaliteit en het ruimtelijk ontwerp is daarom nodig. Het (cultuur) landschap is een

belangrijk uitgangspunt voor de (her) inrichting van Nederland.

Het nationaal beleid richt zich vooral op borging en ontwikkeling van de gebiedseigen

kernkwaliteiten van (inter)nationaal waardevolle landschappen. Beleidsmatig wordt er

naar gestreefd de identiteitswaarde en de (groene) gebruiksmogelijkheden van het lande-

lijk gebied zoveel mogelijk te behouden en te ontwikkelen. De primaire verantwoorde-

lijkheid voor de basiskwaliteit van het Nederlandse landschap ligt bij provincies. Een

aantal bijzondere waardevolle gebieden en gebouwen is aangemerkt als nationaal land-

schap en/of opgenomen op de lijst van Werelderfgoederen van de UNESCO. Het zoek-

gebied ligt niet in een nationaal landschap en is tevens niet opgenomen op de lijst van

Werelderfgoederen van de UNESCO.

Nota ruimte

De kwaliteit van het landschap verdient een volwaardige plaats bij ruimtelijke afwe-

gingen. Het gaat daarbij om algemene landschappelijke, natuurlijke, culturele en cultuur-

historische waarden. Het rijk toetst of de provincies in de streekplannen aandacht hebben

besteed aan de landschappelijke kwaliteit. Bij deze toetsing van de landschappelijke

kwaliteit gaat het om behoud en waar mogelijk versterking van de kernkwaliteiten met

betrekking tot natuur, architectuur en cultuurhistorie, de gebruikswaarde (inclusief

toeristisch-recreatieve voorzieningen en ontsluiting) en de belevingswaarde van het

landschap.

Landschapsbeleidsplan 'Samen voor groen'
Het landschapsbeleidsplan vormt een plan dat gericht is op het duurzame behoud,

ontwikkeling en versterking van een samenhangend, groen landschap. De ontwikkelde

landschapsvisie berust op de volgende punten:

• het behouden en versterken van het huidige karakter, de identiteit en de samenhang

binnen elke afzonderlijke landschappelijke eenheid/deelgebied;

• de samenhang tussen de verschillende landschappelijke eenheden/deelgebieden

verbeteren door deze visueel-ruimtelijk en ecologisch door middel van lijnstructuren

met elkaar te verbinden, gebruikmakend van de thema's water en cultuurhistorie;

• de landschappelijke samenhang ontwikkelen in reliëf en bodemopbouw (met name

zand-klei);

• het verbinden van gebieden met (hoge) natuurwaarden door middel van de realisatie

van lijnvormige, ecologische en landschappelijke verbindingzones en zogenaamde

'stepping stones';

• de beeldkwaliteit van markante punten bewaken en versterken gericht op het cultuur-

historische aspect;

• het behouden en versterken van landschappelijk-cultuurhistorische waarden en

elementen, en deze vooral inzetten ter bevordering van recreatie & toerisme en

natuur & landschap.

Streekplan Brabant in balans

In het streekplan zijn de hoofdlijnen uitgezet voor het landschapsbeleid van de provincie

Noord-Brabant. Daarin wordt beschreven dat de landschappelijke, cultuurhistorische en
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archeologische waarden gerespecteerd dienen te worden. Daarnaast dienen ze gebruikt

te worden als inspiratiebron voor het verhogen van de waarde van het onbebouwde en

bebouwde gebied.

Nota Belvedere

De Nota Belvedere geeft een visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwali-

teiten van het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland

kan worden omgegaan, en geeft aan welke maatregelen daartoe moeten worden getrof-

fen. Cultuurhistorie wordt daarbij beschouwd als van vitale betekenis voor de samen-

leving en de individuele burger. Het behoud en het benutten van het culturele erfgoed

voegt kwaliteit toe aan de culturele dimensie van de ruimtelijke inrichting. Een ontwik-

kelingsgerichte benadering staat daarbij centraal. Die invalshoek dient in het ruimtelijk

beleid te worden bevorderd.

Verdrag van Valetta

Archeologische waarden zijn beschermd in het kader van het Verdrag van Valletta (Euro-

pese Commissie, 1992). Momenteel wordt implementatie van dit verdrag (ook bekend als

het Verdrag van Malta) in de nationale wetgeving voorbereid. Het aspect archeologie dient

vanaf het begin bij de planvorming te worden betrokken. Archeologische waarden dienen

zoveel als mogelijk in-situ behouden te blijven. Bij graafwerkzaamheden dient vooraf

onderzoek plaats te vinden naar de kans op verstoring van archeologische waarden.

Wanneer verstoring van waarden verwacht wordt, dient onderzocht te worden of de plan-

vorming zodanig kan worden aangepast dat de waarden beschermd blijven. Indien dit niet

mogelijk is, dienen de waarden die verloren gaan door archeologisch onderzoek gedocu-

menteerd te worden.

Monumentenwet

Het beleid ten aanzien van archeologie is in Nederland vastgelegd in de Monumentenwet

1988. In de toekomst zal nieuwe wetgeving, gebaseerd op het Verdrag van Valletta

(Malta), van kracht worden. De wet Monumentenzorg 1988 maakt het mogelijk onroe-

rende monumenten aan te wijzen als beschermd monument.

De bodem bevat aanwijzingen over het leven en werken van mensen. Deze archeologische

informatie vraagt om een zorgvuldige benadering gezien het kwetsbare karakter van dit

zogenaamde bodemarchief. Deze informatiebron bezit geen regeneratievermogen; wat

eenmaal vernietigd of verwijderd is, is definitief verdwenen. Het archeologische beleid in

Nederland, zowel volgens de Monumentenwet 1988 als ook onder de toekomstige wet-

geving, is gericht op het behoud van informatie in situ. Er wordt pas opgegraven als er

door ingrepen in de bodem een dreiging van verlies van deze informatie ontstaat.

Cultuurhistorische waardenkaart

De provincie ziet cultuurhistorische waarden als een belangrijk element van de identiteit

van Noord-Brabant. Op haar Cultuurhistorische waardenkaart zijn de cultuurhistorische

waarden van bovenlokaal belang aangegeven. De Cultuurhistorische waardenkaart is voor

de provincie een beleidskader waaraan onder meer alle bestemmingsplannen, aanvragen

voor ontgrondingsvergunningen en subsidieverzoeken worden getoetst.

Nieuwe monumentenwet

De nieuwe monumentenwet zal vermoedelijk dit jaar van kracht worden. De nieuwe wet

legt gemeenten op dat zijn bij het vernieuwen of wijzigen van bestemmingsplannen er

zorg voor moeten dragen dat daarin ook archeologische waarden in acht moeten worden

genomen. De provincie heeft de rol als toetser van bestemmingsplannen en heeft

daarvoor in het streekplan aangegeven wanneer onderzoek dient plaats te vinden. Voor
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zover bekend hebben de gemeenten Oosterhout en Dongen, waarin het zoekgebied ligt,

beiden nog geen eigen archeologiebeleid en kan daarmee ook nog niet als bevoegd gezag

inzake de archeologische monumentenzorg optreden.

7.5.2 Beoordelingskader

In deze paragraaf is het beoordelingskader van de aspecten landschap, cultuurhistorie en

archeologie per afzonderlijk aspect besproken.

Aantasting waardevolle landschap structuren, patronen en elementen

De effecten voor het onderdeel landschap hebben betrekking op de aantasting van

bestaande waardevolle structuren, patronen en elementen in het landschap.

Aantasting cultuurhistorische waarden

Het effect op bestaande cultuurhistorische waarden is bepaald aan de hand van de

aantasting van de verschillende varianten van historische lijnen, vlakken en historisch

groen.

Aantasting archeologische waarden

Het ruimtebeslag en de ligging van een tracé is bepalend voor de verstoring van mogelijke

archeologische waarden. Op basis daarvan is per variant een afweging van de effecten

gemaakt.

Tabel 7.18 Beoordelingskader van het thema landschap, cultuurhistorie en archeologie

Aspect Criterium

Landschap Aantasting waardevolle landschap structuren, patronen en elementen

Cultuurhistorie Aantasting cultuurhistorische waarden

Archeologie Aantasting archeologische waarden

7.5.3 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen

Ontstaansgeschiedenis landschap

Het zoekgebied maakt deel uit van het Noord-Brabantse zandlandschap. In de laatste

koude fase van het Pleistoceen, het Weichselien (120.000-10.000 jaar voor heden)

heerste er in Nederland een toendraklimaat en kwam plantengroei nagenoeg niet voor. De

wind verplaatste de aanwezige dekzanden door verstuiving. Hierbij zijn plaatselijk de

geulen van de waterstromen weer dicht gestoven. Het Holoceen (8.800 voor Chr.- heden)

kenmerkt zich door een blijvende klimaatsverbetering. De wind nam in kracht af en alleen

het fijnste dekzand werd nog verstoven. Omdat de begroeiing op dat moment nog schaars

was, kon het nog niet vastgelegde zand gaan stuiven en werden lage duintjes in het land-

schap gevormd (Jonge dekzanden). Er werd een landschap gevormd van elkaar afwisse-

lende hogere delen en komvormige depressies. Het gebied raakte begroeid en dekzanden

werden vastgelegd. Met het smelten van het ijs steeg ook de grond-waterstand. In de

komvormige depressies begon zich veen te vormen. Dit veenpakket breidde zich lang-

zaam uit, ook over de hogere delen van het landschap (o.a. ten noorden van Dongen en

Oosterhout).

Het duurde tot in de Late middeleeuwen (1.000-1.200 na Chr.) voordat de grootschalige

ontbossing zich begon af te tekenen in het landschap. Hierdoor werd opnieuw stuifzand

verplaatst door de wind. Doordat men de omliggende gronden rondom de nederzettingen
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gebruikten voor landbouw, was men genoodzaakt de niet-vruchtbare zandgronden te

bemesten (met o.a. stalmest, huisafval, bosstrooisel, heideplaggen en zand). Dit

bemesten gebeurde door het opbrengen van mest en plaggen op de landbouwgronden.

De bemesting is meer dan 1000 jaar geleden begonnen. In die tijd kon zo toch een

dikkere laag ontstaan, direct onder het maaiveld (enkeerd). In het zoekgebied komen

zowel genoemde stuifzanden als de bemeste zandgronden voor.

Bewoningsgeschiedenis

De onderstaande beschrijving van ontwikkeling van het zoekgebied in termen van

landschappelijke en stedebouwkundige structuur is gebaseerd op de Atlas Strategische

visie Oosterhout-Oost (H+N+S landschapsarchitecten/Enno Zuidema Stedebouw, 2005)

en de Ontwikkelings en beheervisie Heilige Driehoek Oosterhout (Rothuizen, van Doorn, 't

Hooft, 2004).

De bewoningsgeschiedenis van Dongen en Oosterhout gaat terug tot de periode van het

Laat-Paleolithicum (Koopmanschap 2005, Dijk 2005). In het gebied trokken in het begin

van het Holoceen jager-verzamelaars rond en leefden van hetgeen ieder seizoen hen te

bieden had (Deeben & Arts, 2005). Pas in de loop van de Nieuwe steentijd (Neolithicum,

5.400/3.500-2.000 voor Chr.) begon men meer op permanente plaatsen te wonen. Rond

het begin van de jaartelling waren alleen de hooggelegen zandgebieden droog genoeg

voor bewoning en akkerbouw. In de omgeving van Dongen zijn ijzertijdscherven

gevonden. Veel mensen zullen er echter niet hebben gewoond (Van Es, 1972). Vanaf de

tweede helft van de 3e eeuw verslechterde de situatie nog meer voor de bewoners, deels

door de waterstaatkundige situatie, deels door de onveiligheid in het gebied. De eerste

ontwikkelingen van de kernen hebben plaats gevonden in het overgangsgebied tussen

klei (noorden) en zand (zuiden). Uit de occupatiegeschiedenis blijkt dat Oosterhout zich

uit een spinneweb van oorspronkelijke uitvalswegen heeft ontwikkeld. Het lint Oosteind

was rond 1900 een belangrijke verbindende schakel tussen Oosterhout en Dongen. De

akkers waren hoofdzakelijk zuidelijk van de kernen gelegen op zandgrond. Daarnaast

bevinden zich daar de bosgebieden van de Boswachterij Dorst. Het noordelijke gebied

heeft derhalve van oorsprong een minder fijnmaziger netwerk dan het zuidelijjk gebied.

Perceelsgrenzen in het gebied zijn van oorsprong aangegeven met houtwallen.

De Heilige Driehoek

De kern van de Heilige Driehoek bestaat uit een complex van drie aangrenzende kloosters

ten oosten van de kern Oosterhout tegen de rijksweg A27 aan. Het bestaat uit door sloten,

muren en hagen omsloten open terreinen met geconcentreerde bebouwing, door speci-

fieke functie vrij gebleven van overige bebouwing. Aan de noordoostzijde ligt het Norberti-

nessenklooster Sint-Catharinadal (sinds 1647). Ten westen hiervan Benedictinessenabdij

van Onze Lieve Vrouw (architect Vilain 1905). Aan zuidzijde Benedictijnerabdij Sint-

Paulus.

Huidig

De kernen van Oosterhout en Dongen zijn flink gegroeid. Daarnaast is het lint van Oost-

eind verdubbeld. De overige linten en buurschappen hebben hun maat en omvang be-

houden. Op een aantal boerderijclusters na en een schaalvergroting van de kavels heeft

er in het omliggende gebied weinig ontwikkeling plaatsgevonden. De komst van de rijks-

weg A27 en het Wilhelminakanaal hebben het gebied opgedeeld. De oude landschappe-

lijke lijnen (wegen, verkavelingspatronen en bebouwingslinten) zijn doorsneden maar

veelal nog wel zichtbaar.
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Landschappelijke waarden

Het landschap van het zoekgebied kan in drie hoofdeenheden worden verdeeld: open

landschap, kleinschalig landschap en bosgebieden. In het onderstaande is een beschrij-

ving opgenomen per hoofdeenheid. In termen van waardevolheid van het landschap heeft

het grootschalige landschap, gezien de beperkte aanwezigheid van kenmerkende land-

schappelijke elementen en structuren e.d. de minste waarde ten opzichte van de bos-

gebieden en de kleinschalige landschappen waar de elementen en structuren nog veelal

aanwezig zijn.

Grootschalige landschappen

Het relatief open en grootschalige landschap noordelijk van het kanaal tussen de rijksweg

A27 en Het Blik heeft in het huidig gebruik overwegend een functie als landbouwgrond.

Het is ontstaan door modernisering en schaalvergroting in de landbouw waardoor bos-

percelen en een kleinschalig landschap verloren zijn gegaan. De oorspronkelijke

perceelbegrenzing door middel van houtwallen is nagenoeg verdwenen. Enkele oude

lintstructuren, zoals het kerkdorp Oosteind en het buurtschap Groenstraat zijn nog

herkenbaar in het landschap.

In het kader van de ontwikkelingen, beschreven in het structuurplan Oosterhout-Oost, zal

op lange termijn een aantal eigenschappen van het grootschalige landschap gaan

veranderen. De aanleg van woningclusters en bedrijvenclusters zullen het landschap

verdichten en kleinschaliger maken. Een nieuwe ontsluitende weg is een dragend

structuurelement van deze ontwikkeling. Vooralsnog zijn de effecten beschreven ten

opzichte van de situatie waarin de woonclusters en bedrijvenclusters nog niet zijn

ontwikkeld. In paragraaf 7.5.6 is echter een doorkijk gegeven naar de effecten indien de

Oosterhout-Oost gerealiseerd wordt.

Kleinschalige landschappen

Het Blik, gelegen westelijk van Dongen, en de Heilige Driehoek, gelegen westelijk van de

rijksweg A27 zijn beiden gedefinieerd als landschap met een kleinschalig karakter. Het

zijn gebieden met een gecombineerde woon-, werk- en recreatiefunctie. Daarnaast heeft

het gebied een functie als uitloopgebied voor de kern van Dongen (Het Blik) en Ooster-

hout (Heilige Driehoek). Perceelsvormen, de afwisseling van bos en open gebieden en de

wegen en weggetjes laten een beeld zien dat -in vergelijking met de 19e eeuw- nog relatief

weinig is veranderd. De landschapsstructuren in de Heilige Driehoek zijn geconserveerd

mede door de aanwezigheid van de kloosters. De oude structuur van houtsingels, en

wegen is in het open landschap en Het Blik nagenoeg verdwenen dit in tegenstelling tot

de Heilige Driehoek. Verder bevinden zich in de Heilige Driehoek nog kwelstroompjes,

ofwel rulletjes.

Bosgebieden

De bossen zijn deels ontstaan als heidebebossing, zoals ook blijkt uit de vergelijking met

de historische kaarten. Het Wilhelminakanaal en de rijksweg A27 vormen de grootste

autonome doorsnijdingen van het oorspronkelijk aaneengesloten heide/bosgebied. Het

noordoostelijk deel van de bospercelen, ter hoogte van de Duiventorenbaan betreft een

reliëfrijk deel op stuifzand. In de bospercelen is de oorspronkelijke wegen- en paden-

structuur nog grotendeels intact. De westelijke begrenzing van het bos wordt gevormd

door een laan (Plantagelaan en Lange Dreef). Binnen het bos zijn hier en daar nog land-

bouwpercelen in gebruik. Ten westen van de bospercelen, tegen de Duiventorenbaan aan

bevindt zich een particulier perceel met een gemengd bos - en tuinkarakter. Het oostelijk

van de rijksweg A27 gelegen 18 holes golfterrein en het bungalowpark drukken in dat

gedeelte van het zoekgebied een stempel op het landschap.
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Aardkundige waarden

In het bosgebied de Duiventoren direct ten zuiden van het Wilhelminakanaal bevinden

zich een aantal stuifduintjes. De aardkundige waarden van het overige gebied zijn

beperkt.

Cultuurhistorische waarden

Voor het bepalen van de cultuurhistorische waarden van het zoekgebied is gebruik

gemaakt van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW-kaart) van de provincie Noord-

Brabant. De CHW-kaart maakt onderscheid in historische stedenbouw, historische lijnen

en vlakken, historisch groen en historische zichtrelaties (figuur 7.15). Tevens zijn Rijks-

monumenten en monumenten uit het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) in de kaart

opgenomen.

De Heilige Driehoek is aangewezen als Rijksbeschermd stads/dorpsgezicht in de zin van

de Monumentenwet. Deze status dient nog te worden vastgelegd in een bestemmingsplan

dat strekt tot bescherming van de in het aanwijzingsbesluit onderkende waarden van en

binnen het gebied. Dat bestemmingsplan zal eind 2007 worden vrijgegeven voor

inspraak. Zolang dat plan nog niet van kracht is, geldt er, op basis van het aanwijzings-

besluit en de Woningwet, een verbod voor bouwactiviteiten. Na vaststelling regelt het

bestemmingsplan wat wel en niet aan bouw- en andere gebruiksactiviteiten is toegestaan.

De cultuurhistorische waarden van de Heilige Driehoek zijn o.a. de aanwezige historische

groenstructuren in de vorm van houtwallen, historisch geografische lijnen (oude wegen)

en stedenbouwkundig waardevol gebied (de kloosters).

Ten noorden van het kanaal is de Oude Dongensebaan als historische geografische lijn

van zeer hoge waarde opgenomen. Het pad langs het Wilhelmina kanaal is opgenomen

als lijn met hoge historisch geografische waarde. De Heistraat, Heikantsestraat en de

wegen in het kleinschalige gebiedje Het Blik zijn opgenomen als historisch geografische

lijnen met redelijk hoge waarde. Het lint van Oosteind is opgenomen als historische

stedenbouw met redelijk hoge waarde.

Het bosgebied direct ten zuiden van het kanaal ter hoogte van de Duiventorenbaan is in

de CHW-kaart opgenomen als historisch groen. De wegen, paden en lanen (o.a. Plantage-

laan en Lange dreef) binnen en langs het bos hebben een redelijk hoge historisch geo-

grafische waarde. Daarnaast is de gehele boswachterij Dorst opgenomen als historisch

geografisch vlak met redelijk hoge waarde vanwege de rationele inrichting en de stuif-

duintjes in het westelijke gedeelte van de Duiventoren.

Ten westen van de rijksweg A27 is de Teteringse Heide opgenomen als historisch geo-

grafisch vlak met hoge waarde.

Binnen het zoekgebied bevinden zich een aantal MIP-objecten. Deze bevinden zich met

name in de Heilige Driehoek. Een drietal MIP-objecten bevinden zich buiten de Heilige

Driehoek. Het betreft hier een tweetal objecten aan de Heistraat en één aan de Hoog-

straat. Rijksmonumenten zijn niet in het zoekgebied aanwezig.
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Legenda

Historische Bouwkunst

Historische Stedenbouw

Historische Geografie (vlak)

Historische Geografie (lijn)

Historisch Groen

Indicatieve Archeologische Waarden

Figuur 7.15 Tweetal uitsneden uit de CHW kaart van de Provincie Noord-Brabant

(http://brabant.esrinl.com/chw/)
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Archeologische waarden

In de omgeving van het zoekgebied komen enkele gebieden van archeologische waarde

en/of betekenis voor. Het betreft o.a. een terrein met resten van een kasteel (late middel-

eeuwen en nieuw tijd) te Dongen meerdere vindplaatsen rondom de voormalige Konij-

nenberg te Dongen van resten van bewoning voor het Mesolithicum en nederzettings-

sporen voor de periode van de IJzertijd. Voor Oosterhout zijn er geen meldingen in Archis

(Landelijk administratiesysteem archeologie) op dit moment bekend, maar anders dan

voor het Dongense deel heeft hier ook nog niet veel onderzoek of waarnemingen plaats-

gevonden. Veronderstelt mag worden dat het gehucht d'n Heikant in ieder geval een

Middeleeuwse oorsprong kan hebben gehad, waarbij de locatie van het gehucht niet

noodzakelijk de huidige hoeft te zijn.

De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) is een door de Rijksdienst voor

Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) opgestelde kaart waarop aan de

hand van eerder gedane archeologische waarnemingen en de bodemkundige gegevens is

aangegeven wat de kans is in een bepaald gebied archeologie aan te treffen: laag,

middelhoog of hoog. Zoals de naam al aangeeft gaat het hier - vanwege schaal en

extrapolatie - slechts om een ruwe indicatie. Het grootste gedeelte van het zoekgebied is

op de IKAW gekarteerd als gebied met een hoge trefkans. Het meest noordelijk gelegen

deel van het zoekgebied (nabij de snelweg) heeft een lage trefkans op het aantreffen van

archeologische waarden.

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant is het zoekgebied

ook grotendeels aangeduid als zone met hoge of middelhoge archeologische trefkansen.

Voor het gebied aan de kant van Dongen zijn meerdere waarnemingen gedaan die wijzen

op bewoning van de hogere delen van het landschap (inmiddels afgegraven in de jaren

zestig en zeventig van de vorige eeuw) in het Mesolithicum en de IJzertijd. De hoogste

delen van deze dekzandrug liggen buiten het inpassingsgebied van de N629. Anders is dit

voor de flank van de dekzandrug en het lagere gedeelte van het landschap. Zeker voor de

periode van de IJzertijd kunnen grafstructuren hierbij niet worden uitgesloten. Nederzet-

tingsresten zullen wel op de hogere delen moeten worden gezocht. Direct ten zuiden van

het Wilhelminakanaal op Oosterhouts grondgebied heeft het provinciaal meldpunt voor

archeologie een melding ontvangen van de aanwezigheid van mogelijke kringgreppels.

7.5.4 Effecten

Landschap

De effecten voor het onderdeel landschap hebben betrekking op de aantasting van

bestaande waardevolle structuren, patronen en elementen in het landschap. Het zoek-

gebied kan worden opgedeeld in drie typen landschap met elk eigen kenmerken en

waarden. Tabel 7.19 geeft een samenvatting weer van de effectbepaling per

landschapstype. Op basis daarvan is een afweging gemaakt van de neutrale, negatieve en

positieve effecten en een integrale beoordeling gegeven voor het onderdeel landschap. In

het onderstaande zijn per variant en alternatief de effecten beschreven.

Nulplus-alternatief

Gezien het feit dat het tracé van het nulplus-alternatief niet tot nauwelijks afwijkt van het

huidige tracé zal geen effect op het landschap optreden. Het nulplus-alternatief scoort

neutraal (0).
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Parallelalternatief

De variant Noord van het Parallelalternatief scoort zeer licht negatief (0/-)wat betreft het

criterium landschap. De oorspronkelijke landschappelijke structuur van het open land-

schap zal licht worden aangetast door de realisatie van de weg. Op de kleinschalige

landschappen en de bosgebieden sorteert deze variant geen effect.

De zuidelijke variant van het Parallelalternatief  heeft eveneens een beperkt negatief

effect op het open landschap vanwege de lichte aantasting van de landschappelijke

kwaliteiten in het grootschalige landschap door de realisatie van de weg. Op het

kleinschalige landschap van Het Blik sorteert deze variant door de ontwerptechnische

inpassing een negatief effect: de begraafplaats forceert het tracé meer naar het zuiden

door het bosgebiedje heen en kruist de Oude Dongensebaan. Vervolgens sluit het tracé

met een relatief complexe verkeerstechnische oplossing aan op de Westerlaan en de

Heistraat. De bosgebieden ten zuiden van het kanaal worden niet aangetast. De zuidelijke

variant van het Parallelalternatief scoort licht negatief (-).

Omleidingalternatief

De varianten van het Omleidingalternatief hebben vergeleken met het Parallelalternatief

een langer tracé en een groter ruimtebeslag. Ze tasten dan ook meer landschappelijke

kwaliteiten aan. De variant Stroomlijn 1 en 2 doorsnijden beiden het grootschalige land-

schap en het bosgebied. Tevens doorsnijden de varianten de in het noordelijke gedeelte

van het bos gelegen aardkundige waarden (stuifduinen). Het tracé in het grootschalige

(open) landschap is nagenoeg gelijk aan dat van Parallelalternatief variant noord, maar

bevat een zuidelijke tak. Het tracé van variant Stroomlijn 2 door het bosgebied en het

landschap van De Duiventoren houdt rekening met de oorspronkelijke

verkavelingsstructuur in het bos, dit in tegenstelling tot het tracé van variant Stroomlijn 1.

Variant Stroomlijn 2 scoort derhalve relatief gunstig (-) ten opzichte van de negatieve

score van variant Stroomlijn 1 (- -).

Het doel van de twee bundeling varianten is het zo min mogelijk verstoren van het klein-

schalige landschap van Het Blik (Bundeling Noord) en het bosgebied en landschap van De

Duiventoren (Bundeling Zuid) door het tracé van de weg te combineren met de stroomlijn

van het kanaal. De variant Bundeling Noord slaagt hier minder in dan de zuidelijke variant

gezien het grote ruimtebeslag van de aansluiting op de Westerlaan ter hoogte van de

bestaande brug. De vertoring van de bosrand van de Duiventoren langs het kanaal springt

echter zo in het oog dat Bundeling Noord en Bundeling zuid beide negatief beoordeeld

zijn (- -).

Richtlijnenalternatief

Het tracé van de varianten van het Richtlijnenalternatief ten zuiden van het Wilhelmina-

kanaal komt grotendeels overeen met het tracé van variant Bundeling Zuid.

Daarnaast lopen de tracés van de varianten voor een groot gedeelte parallel aan de

Plantagelaan en de Lange Dreef langs de rand van de Boswachterij Dorst. Dit heeft een

beperkt negatief effect op de oorspronkelijke lanenstructuur van het bos.

Bij de DOA-variant loopt het tracé na aansluiting op de rijksweg A27 parallel aan deze

rijksweg richting het noorden. Het stedelijk landschap ten zuiden van het kanaal zal hier-

bij geen effect ondervinden. De Heilige Driehoek ten noorden van het kanaal zal echter

door dit tracé wel enigszins worden aangetast in haar kwaliteiten als kleinschalig

waardevol landschap. De DOA-variant van het richtlijn-alternatief scoort negatief (- -).
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De LOA-variant tast de landschappelijke kwaliteiten van de Heilige Driehoek niet aan maar

doorsnijdt net als de varianten van het Omleidingalternatief wel het grootschalige land-

schap te noorden van het kanaal. De LOA-variant scoort derhalve ook negatief.

Tabel 7.19 Overzicht van de effecten op landschap

Open landschap Kleinschalige

landschappen

Bosgebieden

Nulplus-alternatief - Geen effect - Geen effect - Geen effect

Parallel alternatief

Variant Noord

- Beperkt negatief

effect, tracé loopt

grotendeels parallel

aan huidige structuur

- Geen effect - Geen effect

Parallel alternatief

Variant Zuid

- Beperkt negatief

effect, tracé loopt

grotendeels parallel

aan huidige structuur

- Beperkt negatief

effect, tracé loopt

grotendeels parallel

aan huidige structuur

- Negatief effect, i.v.m.

verkeerstechnische

inpassing aantasting

van structuur

landschap

- Geen effect

Omleidingalternatief

Stroomlijn 1 

- Negatief effect, tracé

volgt huidige structuur

niet

- Geen effect - Negatief effect,

doorsnijden bosgebied

zonder rekening te houden

met interne structuur

Omleidingalternatief

Stroomlijn 2 

- Negatief effect, tracé

volgt huidige structuur

niet

- Geen effect - Beperkt negatief effect,

doorsnijden bosgebied

rekening houdend met

interne structuur

Omleidingalternatief

Bundeling noord

- Beperkt negatief

effect, tracé loopt

grotendeels parallel

aan huidige structuur

- Geen effect, tracé

maakt gebruik van lijn

kanaal

- Negatief effect,

ruimtebeslag

aansluiting op

Westerlaan

- Geen effect

Omleidingalternatief

Bundeling zuid

- Negatief effect, tracé

volgt huidige structuur

niet

- Geen effect - Beperkt negatief effect,

aantasting bosrand

- Geen effect, tracé maakt

gebruik van historische lijn

kanaal

Richtlijnenalternatief

DOA

- Geen effect - Negatief effect door

tracé door Heilige

Driehoek parallel aan

A27

- Beperkt negatief effect

door volgen structuur

in/langs het bosgebied.

Richtlijnenalternatief

LOA

- Negatief effect, tracé

volgt huidige structuur

niet

- Geen effect - Beperkt negatief effect

door volgen structuur

in/langs het bosgebied.

Cultuurhistorische waarden

Het effect op bestaande cultuurhistorische waarden is bepaald aan de hand van de aan-

tasting van de verschillende varianten van historische lijnen, vlakken en historisch groen.

De Heilige Driehoek bezit uitzonderlijke cultuurhistorische waarden in een bijzondere

context. De effecten op de Heilige Driehoek zijn apart beschouwd. Tabel 7.20 geeft een

samenvatting weer van de effectbepaling per onderdeel. Op basis daarvan is een

afweging gemaakt van de neutrale, negatieve en positieve effecten en een integrale
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beoordeling gegeven voor het onderdeel cultuurhistorie. In het onderstaande zijn per

alternatief en variant de effecten beschreven.

Nulplus-alternatief

Dit alternatief heeft geen effect op bestaande cultuurhistorische waarden binnen het

zoekgebied. Het scoort neutraal (0)

Parallelalternatief

De tracés van varianten van het Parallelalternatief doorsnijden historisch geografisch

waardvolle lijnen van redelijk hoge waarde. Historische vlakken, historisch groen en de

Heilige Driehoek worden niet aangetast. Beide varianten scoren zeer licht negatief (0/-).

Omleidingalternatief

Ten noorden en ten zuiden van het kanaal doorsnijden de varianten Stroomlijn 1 en 2 

historisch geografische lijnen met hoge (Heikantsestraat) en redelijk hoge waarde (Hei-

kantsestraat, Groenstraat, Brede Heistraat en paden en lanen binnen boswachterij Dorst

). Ten zuiden van het kanaal tasten de tracés het historisch groene element De Duiven-

toren aan. De Duiventoren is daarnaast onderdeel van een cultuurhistorisch vlak (Bos-

wachterij Dorst) met redelijk hoge waarde. Ook hierop heeft de doorsnijding van de tracés

een negatief effect. De varianten Stroomlijn 1 en 2 zijn beiden negatief beoordeeld (- -).

Variant Bundeling Noord snijdt de in de CHW-kaart aangewezen historisch geografische

lijnen aan met hoge (Heikantsestraat) en redelijk hoge waarde (Heikantsestraat, Groen-

straat, Brede Heistraat) en tast deze in hun waarde aan. Verder tast de variant de cultuur-

historische waarde van Het Blik aan. Variant Bundeling Noord scoort derhalve zeer licht

negatief (-).

De zuidelijke variant doorsnijdt eveneens historisch geografische lijnen van hoge en

redelijk hoge waarde. Daarnaast heeft de variant vanwege de bundeling van het tracé met

het kanaal een negatief effect op de cultuurhistorische waarde van De Duiventoren. De

variant is negatief beoordeeld (- -).

Richtlijn-alternatief

De tracés van de varianten van het richtlijn-alternatief tasten de context aan van de

Plantagelaan en de Lange Dreef. Beide lanen vormen de begrenzing van het bosgebied.

Net als variant Bundeling Zuid doorsnijden de varianten het cultuurhistorisch waardevolle

gebied De Duiventoren. Waar de LOA-variant met de noordelijke tak van het tracé

historisch geografische lijnen van hoge en redelijk hoge waarde doorsnijdt tast de DOA-

variant de context aan van de Heilige Driehoek door middel van het tracé gelegen parallel

aan de rijksweg A27. Beide varianten scoren negatief (- -)

Tabel 7.20 Overzicht van de effecten met betrekking tot cultuurhistorie

Historische

lijnen

Historische vlakken Historisch groen Heilige

Driehoek

Nulplus-alternatief - Geen effect - Geen effect - Geen effect - Geen effect

Parallel alternatief

Variant Noord

- Beperkt negatief

effect doorsnijding

lijnen met redelijk

hoge waarde

- Geen effect - Geen effect - Geen effect

Parallel alternatief

Variant Zuid

- Beperkt negatief

effect doorsnijding

- Geen effect - Geen effect - Geen effect
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lijnen met redelijk

hoge waarde

Omleidingalternatief

Stroomlijn 1 

- Negatief effect

doorsnijding

lijnen met hoge en

redelijk hoge

waarde

- Negatief effect

doorsnijding vlak met

redelijk hoge waarde

(Boswachterij Dorst)

- Negatief effect

aantasting historisch

groen

- Geen effect

Omleidingalternatief

Stroomlijn 2 

- Negatief effect

doorsnijding

lijnen met hoge en

redelijk hoge

waarde

- Negatief effect

doorsnijding vlak met

redelijk hoge waarde

(Boswachterij Dorst)

- Negatief effect

aantasting historisch

groen

- Geen effect

Omleidingalternatief

Bundeling noord

- Negatief effect

doorsnijding

lijnen met hoge en

redelijk hoge

waarde

- Beperkt negatief

effect doorsnijding

Het Blik

- Geen effect - Geen effect

Omleidingalternatief

Bundeling zuid

- Negatief effect

doorsnijding

lijnen met hoge en

redelijk hoge

waarde

- Negatief effect

doorsnijding vlak met

redelijk hoge waarde

(Boswachterij Dorst)

- Beperkt negatief effect

aantasting historisch

groen

- Geen effect

Richtlijn-alternatief

DOA

- Beperkt negatief

effect aantasting

context

Plantagelaan en

Lange Dreef

- Negatief effect

doorsnijding vlak met

redelijk hoge waarde

(Boswachterij Dorst)

- Beperkt negatief effect

aantasting historisch

groen

- Negatief effect

aantasting

context en

eenheid Heilige

Driehoek

Richtlijn-alternatief

LOA

- Negatief effect

doorsnijding

lijnen met hoge en

redelijk hoge

waarde

- Beperkt negatief

effect aantasting

context

Plantagelaan en

Lange Dreef

- Negatief effect

doorsnijding vlak met

redelijk hoge waarde

(Boswachterij Dorst)

- Beperkt negatief effect

aantasting historisch

groen

- Geen effect

Archeologische waarden

Het hele zoekgebied is geclassificeerd als terrein met hoog of middelhoge archeologische

waarden. De ligging van de verschillende tracés is dus niet onderscheidend bij het

bepalen van het effect op archeologische waarden. Het ruimtebeslag van de tracés is dat

nog wel. Hoe langer een tracé, hoe groter het ruimtebeslag en hoe groter de kans op

verstoring van aanwezige archeologische waarden. Het Nulplus-alternatief zal wellicht

enig effect hebben op de eventueel aanwezige archeologische waarden aangezien het

ruimtebeslag van het tracé iets groter is dan het huidige (0/-). De varianten van het

Parallelalternatief zijn beide het kortst en scoren daardoor licht negatief (-). De overige

varianten zijn in vergelijking een stuk langer en verstoren dus een groter gebied. De

varianten van het Omleidingalternatief en het Richtlijnenalternatief scoren negatief (- -)
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7.5.5 Overzicht effectsores

Tabel 7.21 Overzicht effectscores van het thema landschap, cultuurhistorie en archeologie.

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnen

alternatief

Aspect Criterium 0+ Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Landschap Aantasting waardevolle

landschap structuren,

patronen en elementen
0 0/- - - - - - - - - - - - -

Cultuurhistorie Aantasting

cultuurhistorische

waarden

0 0/- 0/- - - - - - - - - - - -

Archeologie Aantasting archeologische

waarden
0/- - - - - - - - - - - - - - -

7.5.6 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost

De in het onderstaande beschreven effecten zijn gebaseerd op het effectonderzoek van de

SMB van de Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost.

In het kader van de ontwikkelingen, beschreven in het structuurplan Oosterhout-Oost, zal

op lange termijn een aantal eigenschappen van het grootschalige landschap gaan

veranderen. De aanleg van woningclusters en bedrijvenclusters zullen het landschap

verdichten en kleinschaliger maken. Een nieuwe ontsluitende weg is een dragend

structuurelement van deze ontwikkeling.

Bij het aspect cultuurhistorie zullen de huidige cultuurhistorische waarden blijven

behouden. Hetzelfde geldt voor de archeologische waarden in het gebied.

De effectscores van de nieuwe weg veranderen niet ten opzichte van de in tabel 7.20

opgenomen scores.
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7.6 Natuur

7.6.1 Wettelijk kader en beleid

Beleid, wet- en regelgeving voor natuur worden gevormd door:

• Flora en Faunawet

• Natuurbeschermingswet
• Nota Ruimte/Provinciaal beleid

De bepalingen uit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn volledig geïmplementeerd in

de Nederlandse rechtsorde. De natuurbeschermingswetgeving in Nederland valt uiteen in

een soortbeschermingsdeel en een gebiedsbeschermingsdeel. Soortenbescherming is

vastgelegd in de Flora- en faunawet. Deze wet ziet toe op de bescherming van inheemse

soorten planten en dieren binnen en buiten natuurgebieden.

Gebiedsbeschermende wetgeving voorziet in de bescherming van aangewezen natuur-

gebieden en wordt geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet). In het zoek-

gebied liggen geen beschermde natuurgebieden krachtens de Natuurbeschermingswet.

Het nationaal natuurbeleid is opgenomen in de Nota Ruimte en bevat aanvullend op de

wetgeving het beleid ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur en Rode lijstsoorten.

Dit beleid is nader uitgewerkt in het provinciaal beleid.

Structuurschema Groene Ruimte 2 (2002)

In het structuurschema Groene Ruimte (SGR) heeft het Rijk de visie van het Rijk over

natuur en landelijk gebied vastgelegd. De nota richt zich op het behoud, herstel en ont-

wikkeling van wezenlijke natuurlijke kenmerken en waarden. Daartoe wordt een Eco-

logische Hoofdstructuur in het leven geroepen, waarbij kerngebieden met elkaar ver-

bonden worden door ecologische verbindingszones. Zo nodig worden natuurgebieden

ontwikkeld (natuurontwikkelingsgebieden). Het SGR is een planologische kernbeslissing

(PKB). Het Rijk verwacht dat provincies en gemeenten het SGR laten doorwerken in hun

ruimtelijke plannen, zoals het streekplan en het bestemmingsplan.

Streekplan Brabant in balans (2002)

Het natuurbeleid van de provincie richt zich op verbetering van de ecologische kwaliteit

en verhoging van de belevingswaarde van de natuur. Het centrale instrument dat is ont-

wikkeld voor ruimtelijk beleid, is de groene hoofdstructuur. De groene hoofdstructuur

(GHS) is verdeeld in GHS-natuur en GHS-landbouw. Onderdeel van GHS-natuur zijn

'natuurparels'.

Flora- en Faunawet / Rode lijsten

De flora en faunawet verplicht in algemene zin iedereen om zorgvuldig om te gaan met de

natuur en deze niet onnodig schade toe te brengen. Een groot aantal met naam genoemde

planten en dieren worden daarnaast beschermd op grond van ministeriële besluiten. Aan

deze bescherming zijn expliciete verbodsbepalingen verbonden. De op grond van de

Europese Habitat- en Vogelrichtlijn beschermde soorten die in ons land voorkomen vallen

automatisch onder de Flora- en Faunawet. Daarnaast zijn er landelijke en provinciale Rode

Lijsten die aangeven welke soorten extra aandacht nodig hebben. De nationale lijst van

beschermde soorten is dus een juridisch instrument terwijl de Rode Lijsten fungeren als

beleidsinstrumenten. Het verschil in status (juridisch, beleidsmatig) is relevant bij de

aanvraag van ontheffingen, bij de behandeling van bezwaarprocedures of bij de keuze

van compenserende maatregelen.
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7.6.2 Beoordelingskader

In MER Fase 1 is voor het onderdeel natuur globaal gekeken naar de natuurwaarden in het

zoekgebied. In de beoordeling van de alternatieven en varianten is in het beoordelings-

kader rekening gehouden met effect op soorten, beschermde gebieden en ecologische

relaties.

Effect op soorten

Het verwachte effect op soorten is per variant in kaart gebracht. Hierbij is niet gekeken

naar specifieke soorten maar naar de effecten op relevante soortgroepen. De soorten

worden in MER Fase 2 uitgesplitst in beschermde soorten en Rode Lijst-soorten.

Effect op beschermde gebieden

De effecten op beschermde gebieden worden veroorzaakt doordat een tracé het gebied

doorsnijdt, raakt of in de nabijheid ligt. Voor elke variant is een beschrijving van het effect

op beschermde gebieden opgesteld.

Effect op ecologische relaties

Ecologische relaties kunnen in meer of mindere mate worden verstoord afhankelijk van de

ligging van een tracé. Voor de varianten is het effect op ecologische relaties als gevolg

van barrièrewerking in kaart gebracht.

Tabel 7.22 Beoordelingstabel van het thema natuur

Aspect Criterium

Effect op soorten

Effect op beschermde gebieden

Natuur

Effect op ecologische relaties

7.6.3 Huidige situatie

De soortenrijkdom en diversiteit, en daarmee de ecologische waarde, van de bosgebieden

in het zoekgebied (Het Blik, Boswachterij Dorst en de Teteringse heide) is een stuk groter

dan die van de land- en akkerbouwvelden. De bosgebieden onderling verschillen echter

ook van waarde. De beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen

vindt plaats per onderscheiden eenheid in het zoekgebied.

Land- en akkerbouwgebied

De land- en akkerbouw percelen in het zoekgebied hebben een grootschalig karakter en

zijn veelal begrensd door sloten en greppels of zeer sporadisch houtwallen.

Vergeleken met de bosgebieden zijn de natuurwaarden van de percelen betrekkelijk laag

als gevolg van intensief gebruik. Wel worden de percelen gebruikt als broed- en foera-

geergebied voor weidevogels als de kievit.

De overige natuurwaarden van het agrarisch gebied concentreren zich in en rond de

sloten, greppels en houtwallen.

Het Blik

De bospercelen van Het Blik vormen de noordelijke uitloper van een groter bosgebied,

vóórdat dat werd doorsneden door aanleg van het Wilhelminakanaal. Het bos is, net als

het bos ten zuiden van het kanaal, ontstaan als heidebebossing.

De bospercelen zijn in particulier bezit en zijn niet toegankelijk (omheining). Een van de

percelen is aangemerkt als 'Vogelreservaat' (De Kleine Heiningen) als resultaat van
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vrijwillige samenwerking tussen de grondgebruiker en de Nederlandse Vereniging tot

bescherming van vogels. In het 'vogelreservaat' is in het bos een gedeelte met lage

grazige begroeiing aanwezig. De aanduiding van 'Vogelreservaat' heeft geen juridische

status. Naar verwachting beschikt de grondgebruiker of de lokale natuurvereniging ("Ken

en geniet") over telgegevens van de broedvogels in het gebied.

Net als bij de zuidelijke variant verkeert het bos in de overgangsfase van naaldbos naar

loofbos. De percelen bestaan uit een menging van groveden, inlandse eik, Amerikaanse

eik en berk. Incidenteel komen andere boomsoorten zoals ratelpopulier voor. In de

onderbegroeiing komen voornamelijk berk, lijsterbes, inlandse eik en Amerikaanse

vogelkers voor. De kruidlaag wordt gedomineerd door braam, varens (Stekelvaren)  en

grassen (voornamelijk Bochtige smele). In het bos komt met regelmaat liggend en staand

dood hout van groveden en berk voor.

Boswachterij Dorst

De Boswachterij Dorst maakt grotendeels deel uit van de ecologische hoofdstructuur, en

zijn in het streekplan aangeduid als GHS-Natuur.

De bossen zijn ontstaan als heidebebossing. Ter hoogte van de Duiventorenbaan bevindt

zich een particulier perceel met een gemengd bos - en tuinkarakter, met onder meer

Rhododendrons en diverse tuinconiferen. Direct grenzend aan het particuliere perceel is

in een aangrenzend weiland een langgerekte poel gegraven. De poel ligt ten noordoosten

van het bos, en ligt dus grotendeels in de schaduw. Het aangrenzende graslandperceel

heeft een extensief recreatieve bestemming (picknickset).

De bossen verkeren in de overgangsfase van naaldbos naar loofbos, en bestaan uit een

menging van oude groveden met inlandse eik van uiteenlopende leeftijd, berk en

Amerikaanse eik. De onderbegroeiing is gevarieerd en bestaat voornamelijk uit lijsterbes,

vuilboom en braam, en incidenteel bosbes. In het bos is geregeld dood hout te vinden,

deels liggend en deels staand. Het betreft voornamelijk grovedennen. Dode stammen

vormen broedgelegenheid voor holbewonende vogels en vleermuizen.

Het oostelijk deel van de bospercelen betreft een reliëfrijk deel op stuifzand. Het weste-

lijke deel is minder reliëfrijk dan het oostelijk deel. Het bos bestaat uit groveden, inlandse

eik, Amerikaanse eik en berk. Noordwestelijk langs het kanaal en het landbouwgebied ligt

een perceel Corsicaanse den.

De bossen grenzen met een harde bosrand aan landbouwpercelen en bedrijventerrein.

Dat betekent dat de ecologische waarden van bosrand beperkt zijn.

Langs het kanaal ligt een kwelsloot voor het afvangen van kanaalkwel. De sloot is

begroeid met oever- en waterplanten.

De lanen langs het bedrijventerrein vormen een oude landschapsstructuur en zorgen naar

verwachting voor geleiding van diverse diersoorten, waaronder met name vleermuizen en

andere zoogdieren. In de oude bomenrij komen beschadigde bomen voor die de komende

jaren in toenemende mate gebruikt kunnen gaan worden als verblijfplaats door vleer-

muizen. Momenteel hangt er een groot aantal nestkasten voor vogels en vleermuizen in

de lanen.

Teteringse Heide

Het bos van de Teteringse Heide bestaat ter plaatse van de potentiële aansluiting van de

Burgemeester Materlaan - Rijksweg 27 uit gemengd loofbos van middelhoge leeftijd.

Gezien de nabij ligging van de snelweg en de Burg. Materlaan zal de betekenis voor

vogels en zoogdieren beperkt zijn. Naar verwachting komen er wel amfibieën voor, aan-

gezien er in en langs het bos waterpartijen aanwezig zijn.



projectnr. 165465 MER N629 Dongen - Oosterhout

april 2008 Fase 1

versie 2.2 definitief concept

blad 127 van 151

Heilige Driehoek

De Heilige Driehoek wordt gekenmerkt door bebouwing in een parkachtige omgeving. In

het gebied komen oude gebouwen voor, tuinen, lanen, houtsingels en elzenhagen,

waterpartijen en enkele landbouwpercelen. Het gebied vormt naar verwachting leefgebied

voor vleermuizen, kleine zoogdieren, broedvogels en amfibieën. Oude bomen en

gebouwen vormen naar verwachting verblijfplaatsen voor vleermuizen en broedvogels.

Landschapsontwikkelingszone

In de uitwerking van het streekplan is een landschapsontwikkelingszone opgenomen,

maar niet verder uitgewerkt. Uitgangspunt voor de beoordeling is dat een uitwerking van

deze zone niet wordt belemmerd.

Relevante soortgroepen

De effectbeoordeling vindt plaats op basis van verwachte effecten op soortgroepen.

Daarbij reageren niet alle soortgroepen op dezelfde wijze op de aanleg van een nieuwe

weg. Zo zijn vleermuizen gevoelig voor de doorsnijding van leefgebied en lichthinder;

amfibieën zijn in een nat gebied gevoelig voor verdroging en doorsnijding van voort-

plantings- en landbiotoop; broedvogels zijn gevoelig voor sterke toename van geluid en

voor doorsnijding van leefgebied. Bosrandsoorten zijn gebonden aan een ongestoorde

grens tussen bijvoorbeeld agrarisch gebied en beplanting, en zijn gevoelig voor een weg

die parallel en dicht langs de bosrand loopt.

Beschermde soorten

De natuurwaarden van de bospercelen hangen in hoofdzaak samen met de gevarieerde

bosstructuur en soortensamenstelling van bomen en struiken. Er zijn inventarisatie-

gegevens bij de provincie opgevraagd. Strikt beschermde plantensoorten (tabel 3 uit het

Vrijstellingsbesluit van de Flora- en faunawet) worden daarin niet vermeld. De natuur-

waarden worden vooral vertegenwoordigd door een gevarieerde broedvogelbevolking,

zoogdieren, en amfibieën. Amfibieën vinden vanuit de kanaalkwelsloten in het bos

geschikt landbiotoop. Ook de poel in het graslandperceel vormt mogelijk voort-

plantingswater voor amfibieën, hoewel hij sterk in de schaduw is gelegen.

Het bos en de bosranden vormen leefgebied voor bosrandsoorten als vleermuizen die er

foerageergebied hebben en verblijfplaatsen vinden in dode bomen of gebouwen in de

omgeving.

Broedvogels en verstoring

Vanwege de afsluiting van particuliere bospercelen noordelijk van het kanaal vindt daar

weinig verstoring plaats door wandelaars of mountainbikers. Daarom biedt het bos

geschikt leefgebied en mogelijk broedbiotoop voor verstoringgevoelige vogelsoorten als

roofvogels (buizerd), zwarte of groene specht. De aanwezigheid van buizerd is vast-

gesteld.

De bospercelen ten zuiden van het kanaal zijn voor het merendeel wel opengesteld, en

worden gebruikt door wandelaars, deels door mountainbikers. Als gevolg van deze ver-

storing vinden langs de paden de verstoringgevoelige soorten onvoldoende rust. Gezien

de omvang van het gebied en de grotere bosvakken zijn er voldoende rustige delen in het

bos waar ook hier verstoringgevoelige soorten, zoals bijvoorbeeld roofvogels, geschikte

nestgelegenheid vinden.

Beschermde gebieden

In figuur 7.15 is een overzicht opgenomen van de beschermde gebieden die onderdeel

uitmaken van de GHS van de provincie Noord-Brabant. Voor de aantasting van de GHS
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geldt het 'nee, tenzij-principe'. Het 'nee, tenzij-principe' houdt in dat aantasting van

ruimtebeslag binnen de GHS niet is toegestaan, tenzij sprake is van zwaarwegende maat-

schappelijke belangen en er geen alternatieven zijn voor de voorgenomen ingreep.

Binnen het zoekgebied of in de directe nabijheid bevinden zich geen Natura 2000

gebieden.

De aaneengesloten bosgebieden van de boswachterij Dorst (Ca. 1000 hectare)maken

allen onderdeel uit van de GHS van Noord-Brabant als 'overig bos- en natuurgebied'. Een

tweetal GHS-natuurparels zijn aangewezen in het bosgebied De Duiventoren westelijk

gelegen van de Duiventorenbaan (zie figuur 7.15).

Ten westen van de rijksweg A27 ter hoogte van de Burgemeester Materlaan bevindt zich

het bosgebied genaamd de Teteringse Heide. Ook dit bosgebied is opgenomen in de GHS.

Het bosgebiedje van het Blik ten noorden van het kanaal is eveneens opgenomen in de

GHS.

Ecologische relaties

Figuur 7.16 geeft de ecologische verbindingszones (EVZ) weer welke onderdeel uitmaken

van de GHS. Daarnaast zijn een aantal ecologische relaties ingetekend die geen onder-

deel uitmaken van de GHS maar wel van belang zijn.

Langs het Wilhelminakanaal ligt een EVZ die langs de noordoever natuurgebieden met

elkaar moet gaan verbinden. Het betreft een verbinding tussen met name vochtige tot

natte gebieden.

De overige verbindingen op de kaart geven gewenste ecologische verbindingen aan,

zonder beleidsmatige status. De verbindingen zouden de barrièrewerking van onder meer

het kanaal en de Heistraat moeten verminderen. De voorliggende rapportage doet geen

uitspraak over de wijze van ontsnipperen, maar geeft aan in hoeverre eventuele toe-

komstige ontsnippering door de plannen voor de N629 wordt beïnvloed.

De Vijfeikenweg is inmiddels al 'ontsnipperd' door de aanleg van een aantal faunatunnels.

Autonome ontwikkelingen

Op het gebied van natuur zijn geen autonome ontwikkelingen verwacht. De invloed van

de ontwikkelingen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost zijn in paragraaf

7.6.6 beschreven.

7.6.4 Effecten

In deze paragraaf zijn de effecten van het milieuaspect natuur beschreven. Het Nulplus-

alternatief is niet opgenomen in de beschrijving. Voor dit alternatief wordt uitgegaan dat,

gezien de beperkte veranderingen in de ligging van het tracé, geen effecten optreden ten

opzichte van de referentie situatie. De beoordeling van het Nuplus-alternatief is neutraal

(0).

Effect op soortgroepen

In tabel 7.23 is een overzicht opgenomen van effecten op relevante soortgroepen. Omdat

het in MER Fase 1 gaat om een inschatting van de aanwezigheid van soorten op basis van

een inschatting van de geschiktheid van biotopen is sprake van mogelijke effecten. In

MER Fase 2 zijn de effecten op soortniveau nader onderzocht.
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Alleen de varianten van het Parallelalternatief hebben een beperkt negatief effect. Variant

Noord scoort zeer licht negatief (0/-). Variant Zuid van het Parallelalternatief scoort iets

slechter gezien het raakvlak en de beperkte doorsnijding van het tracé met het bosgebied

van Het Blik (-). De variant Bundeling Noord scoort licht negatief (-) door de relatief

beperkte effecten op soorten in het bosgebied van Het Blik. De overige alternatieven

scoren allen negatief (- -).

Figuur 7.16 De GHS terreinen in het studiegebied.

N

Legenda

GHS > Natuurparel

GHS > Ecologische verbindingszone

GHS > Overig bos- en natuurgebied

Land- en akkerbouw

- Lage natuurwaarden

- Geen bijzondere soorten

Boswachterij Dorst

- Grootschalig

- Waardevol

- Gemengd loof/naald

Teteringse Heide

- Grootschalig

- Waardevol

- Gemengd loof/naald

Ecologische verbinding

buiten GHS

Landschapsontwikkelingszone

Heilige Driehoek

- Kleinschalig

- Waardevol

Het Blik

- Kleinschalig

- Waardevol
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Tabel 7.23 Overzicht effect op soortgroepen

Effect op soortgroepen

Nulplus-alternatief - Geen effect

Parallelalternatief

Variant Noord

- Beperkt negatief effect op weidevogels

Parallelalternatief

Variant Zuid

- Beperkt negatief effect op weidevogels

- Beperkt negatief effect op bos- en struweelvogels.

Omleidingalternatief

Stroomlijn 1 

- Negatief effect op weidevogels langs zuidelijke aftakking, noordelijk

van het kanaal.

- Negatief effect op bosvogels in bos (Boswachterij Dorst)

Omleidingalternatief

Stroomlijn 2 

- Negatief effect op weidevogels langs zuidelijke aftakking, noordelijk

van het kanaal.

- Negatief effect op bosvogels groter dan bij variant Stroomlijn 1

vanwege grotere doorsnijding

Omleidingalternatief

Bundeling noord

- Negatief effect op weidevogels langs zuidelijke aftakking, noordelijk

van het kanaal.

- Beperkt negatief effect op bos- en struweelvogels.

Omleidingalternatief

Bundeling zuid

- Negatief effect op weidevogels langs zuidelijke aftakking, noordelijk

van het kanaal.

- Negatief effect op bosrandsoorten vogels

- Negatief effect amfibieën kanaalkwelzone

Richtlijnenalternatief

DOA

- Negatief effect op bossoorten + bosrandsoorten vogels en

zoogdieren.

- Negatief effect op amfibieën in kanaalkwelzone.

Richtlijnenalternatief

LOA

- Negatief effect op weidevogels langs zuidelijke aftakking, noordelijk

van het kanaal.

- Negatief effect op bossoorten + bosrandsoorten vogels en

zoogdieren.

- Negatief effect op amfibieën in kanaalkwelzone.

Effect op beschermde gebieden

Tabel 7.24 geeft het effect van de verschillende varianten op beschermde gebieden weer.

Variant Noord van het Parallelalternatief doorsnijdt en/of raakt geen van de beschermde

gebieden en scoort derhalve neutraal ten opzichte van de referentie situatie. Variant Zuid

raakt het bosgebiedje ter hoogte van de kruising Heikantsestraat/Oude Dongensebaan en

doorsnijdt ter hoogte van de begraafplaats een stuk van het bosgebied van Het Blik (0/-).

De varianten Stroomlijn 1 en 2 doorsnijden beiden het bosgebied van de Duiventoren.

Gezien de lengte van de doorsnijding en het ruimtebeslag dat daarmee gepaard gaat

krijgen de varianten een negatieve score (- -).

De tracé's van varianten Bundeling Noord en Bundeling Zuid zijn, om het bosgebied te

ontzien, met het kanaal gebundeld. Hierdoor wordt het bosgebied niet doorsneden maar

er is wel sprake van ruimtebeslag in het bos door de breedte van de weg. Het ruimte-

beslag van de variant Bundeling Noord is dermate klein dat deze variant een zeer licht

negatieve (0/-) score ontvangt. Variant Bundeling Zuid krijgt een licht negatieve (-) score.
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De beide varianten van het Richtlijnenalternatief hebben een identiek tracé door en langs

de bosgebieden. Het tracé loopt van de Steenstraat naar het westen, gebundeld met het

kanaal (ruimtebeslag in bos) en loopt vervolgens parallel aan de bestaande Plantagelaan

(raakvlak bos), doorsnijdt een klein bosgebiedje ter hoogte van bedrijventerrein Vijf Eiken

en sluit aan op de Vijfeikenweg. Na een korte doorsnijding van het bosgebied ten zuiden

van de Vijfeikenweg vervolgt het tracé parallel aan de Lange Dreef (raakvlak met bos). Het

tracé sluit aan op een nieuwe volledige aansluiting op de rijksweg A27. De nieuwe

aansluiting heeft een groot ruimtebeslag in het bosgebied ten westen van de snelweg

(Teteringse Heide). Gezien het grote aantal doorsnijdingen, het ruimtebeslag en het lange

raakvlak met het bos scoren beide alternatieven zeer negatief (- - -).

Tabel 7.24 Overzicht effect op beschermde gebieden

Effect op beschermde gebieden

Nulplus-alternatief - Geen effect

Parallelalternatief

Variant Noord
- Beperkte verstoring smal bosgebiedje parallel aan Oude

Dongense baan

Parallelalternatief

Variant Zuid
- Beperkte verstoring smal bosgebiedje parallel aan Oude

Dongense baan

- Beperkte doorsnijding bosperceel over 200 m.

Omleidingalternatief

Stroomlijn 1 
- Doorsnijding bosperceel over 500 m, deels verhoogd door

brug over kanaal dus relatief veel verstoring

Omleidingalternatief

Stroomlijn 2 
- Doorsnijding bosperceel over ca 1.000 m.

Omleidingalternatief

Bundeling noord
- Ruimtebeslag bosgebied langs bosrand over ca 200 m.

Omleidingalternatief

Bundeling zuid
- Ruimtebeslag bosgebied langs bosrand over ca 400 m.

Richtlijnenalternatief

DOA
- Ruimtebeslag bosgebied langs bosrand over ca 400 m.

- Doorsnijding bosperceel over ca 500 m.

- Verstoring bosrand over ca 3 km.

Richtlijnenalternatief

LOA
- Ruimtebeslag bosgebied langs bosrand over ca 400 m.

- Doorsnijding bosperceel over ca 500 m.

- Verstoring bosrand over ca 3 km.

Effect op ecologische relaties

Tabel 7.25 geeft een overzicht weer van het effect van de verschillende varianten en alter-

natieven op de ecologische relaties in het studiegebied. In het onderstaande zijn de

effecten op ecologische relaties per variant en alternatief beschreven. Hierbij worden niet

alleen de in de GHS opgenomen ecologische verbindingen beschouwd maar ook niet

beschermde ecologische relaties.

Het Nulplus-alternatief en de variant Noord van het Parallelalternatief veroorzaken ten

opzichte van de referentie situatie geen wezenlijke effecten ten aanzien van de eco-

logische relaties (beoordeling: 0). Variant Zuid van het Parallelalternatief is licht negatief
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gescoord (-) doordat het tracé een extra barrière vormt voor ecologische noord-zuid

verbindingen binnen het studiegebied.

Een aantal varianten van het Omleidingalternatief voorzien in de oversteek van het Wilhel-

minakanaal. In principe wordt hierbij de ecologische verbindingzone (EVZ, onderdeel van

de GHS) ook doorsneden. De EVZ is langs beide kanten van het kanaal gelegen en omvat

de kanaaloever, eventuele kwelsloot en het onderhoudspad (met berm) en is dus oost-

west gericht. Omdat de aanwezigheid en instandhouding van de EVZ een ontwerpopgave

oplevert voor de oversteek van een nieuw tracé door middel van een brug zal geen sprake

zijn van negatieve effecten op de EVZ.

De stroomlijn varianten doorsnijden de Duiventoren en hebben zodoende een negatief

effect op de ecologische relaties in het studiegebied. Ontsnippering (o.a. faunapassages)

kan dit effect verachten. De mogelijkheid voor ontsnippering is groter bij variant Stroom-

lijn 2. Daarnaast is het relatief grote stuk bos dat zal worden ingeklemd tussen het kanaal

en het nieuwe tracé minder negatief -wat betreft ecologische relaties- dan het kleine stuk

bij variant Stroomlijn 1. Soorten hebben dan een groter rustgebied tussen de twee

barrières. Variant Stroomlijn 2 krijgt een licht negatieve score (-), variant Stroomlijn 1 

scoort negatief (- -).

De beide bundeling varianten zijn negatief beoordeeld (- -) vanwege de dubbele

barrièrewerking en de beperkte mogelijkheid om de effecten op ecologische relaties te

mitigeren.

Van een verbreding van de barrière van het kanaal is ook sprake bij de DOA- en LOA-

varianten van het Richtlijnenalternatief. Daarnaast is een groot deel van het tracé van

deze varianten langs de bosrand gelegen. De ecologische relaties van de bosrand met het

omliggende gebied worden hierdoor negatief beïnvloed. De weg heeft effect op de

foerageermogelijkheden van bosrandsoorten. Beide varianten scoren negatief (- -).

Tabel 7.25 Overzicht effect op ecologische relaties

Effect op ecologische relaties

Nulplus-alternatief - Geen effect

Parallelalternatief

Variant Noord

- Geen wezenlijke effecten

Parallelalternatief

Variant Zuid
- Negatief effect op zuid-noordverbinding door extra

barrière tussen kanaal en huidige N629

Omleidingalternatief

Stroomlijn 1 
- Negatief effect op zuid-noordverbinding door extra

barrière op potentiële ecologische oversteek kanaal.

- Verhoogde wegligging biedt mogelijkheid voor

ontsnippering onder de weg (faunapassages).

- Doorsnijding EVZ oost-west langs Wilhelmina kanaal.

Omleidingalternatief

Stroomlijn 2 
- Negatief effect op zuid-noordverbinding door extra

barrière op potentiële ecologische oversteek kanaal.

- Weg door bos op maaiveld, dus faunapassages mogelijk,

zowel kleinwildtunnels als evt. ecoduct.

- Doorsnijding EVZ oost-west langs Wilhelmina kanaal.
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Omleidingalternatief

Bundeling noord
- Verbreding van de barrière van het kanaal.

- Ontsnippering weg alleen mogelijk indien gecombineerd

met kanaal.

Omleidingalternatief

Bundeling zuid
- Verbreding van de barrière van het kanaal.

- Ontsnippering weg alleen mogelijk indien gecombineerd

met kanaal.

- Doorsnijding EVZ oost-west langs Wilhelmina kanaal.

-Verstoring ecologische relaties bosrand.

Richtlijnenalternatief

DOA
- Verbreding van de barrière van het kanaal.

- Ontsnippering weg alleen mogelijk indien gecombineerd

met kanaal.

-Verstoring ecologische relaties bosrand.

Richtlijnenalternatief

LOA
- Verbreding van de barrière van het kanaal.

- Ontsnippering weg alleen mogelijk indien gecombineerd

met kanaal.

- Doorsnijding EVZ oost-west langs Wilhelmina kanaal.

-Verstoring ecologische relaties bosrand.

7.6.5 Overzichtstabel beoordelingen

Tabel 7.26 Overzichtstabel beoordelingen voor het thema natuur

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnen

alternatief

Aspect Criterium 0+ Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Effect op soorten 0 0/- - - - - - - - - - - - -

Effect op beschermde

gebieden
0 0 0/- - - - - 0/- - - - - - - -

Natuur

Effect op ecologische

relaties
0 0 - - - - - - - - - - - -

7.6.6 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost

De ontwikkelingen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost hebben met name

betrekking op het gebied ten noorden van het kanaal en ten westen van Het Blik. De

natuurwaarde van deze open gebieden bestaat uit de aanwezigheid van weidevogels.

Door de realisatie van woning- en bedrijvenclusters zal het gebied minder aantrekkelijk

worden voor weidevogels. De varianten van het Parallelalternatief scoren daardoor, wat

het effect op soorten betreft, iets positiever ten opzichte van de situatie dat Oosterhout-

Oost niet gerealiseerd wordt. De effectscores voor de overige alternatieven en varianten

en de andere criteria veranderen niet.

In tabel 7.27 is een overzichtstabel van de effectscores voor de nieuwe weg weergegeven

voor de situatie dat Oosterhout-Oost gerealiseerd wordt.
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Tabel 7.27 Overzichtstabel beoordelingen voor het thema natuur inclusief de ontwikkeling in

het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnen

alternatief

Aspect Criterium 0+ Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Effect op soorten 0 0 0/- - - - - - - - - - - -

Effect op beschermde

gebieden
0 0 0/- - - - - 0/- - - - - - - -

Natuur

Effect op ecologische

relaties
0 0 - - - - - - - - - - - -
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7.7 Bodem en water

7.7.1 Wettelijk kader en beleid

Bodem

Het bodembeleid is erop gericht, conform het Bouwstoffenbesluit, de multifunctionaliteit

van de bodem zoveel mogelijk te behouden. Er wordt gestreefd naar een bodemkwaliteit

gericht op de functies erop. Vrijkomende grond moet zoveel mogelijk hergebruikt worden

binnen het gebied (gesloten grondbalans). Aanvoer van nieuwe grond moet zoveel

mogelijk beperkt blijven. Bij voorkeur worden secundaire bouwstoffen gebruikt om het

gebruik van primaire bouwstoffen te beperken. Hergebruik van licht verontreinigde grond

is onder voorwaarden mogelijk.

Wet Bodembescherming (1986, gewijzigd 2005)

Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het doel van

de Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan.

Voor bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en

ernst van verontreiniging) en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient

de bodemkwaliteit tenminste geschikt te worden gemaakt voor de functie die erop

voorzien is en waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen,

oftewel: functiegericht saneren. Voor een sanering is over het algemeen de provincie het

bevoegde gezag. De provincies hebben deze taak deels gedelegeerd aan gemeenten.

Water

Kaderrichtlijn water (2000)

Op 22 december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn water (KRW) in werking getreden. De

KRW gaat uit van een stroomgebiedsbenadering waarbij voor Nederland de stroom-

gebieden van de Rijn, Maas, Schelde en Eems van belang zijn. Het doel van de KRW is dat

al het water in de Europese Unie in 2015 in 'goede chemische toestand” en een 'goede

ecologische toestand' moet verkeren. In 2009 moeten de stroomgebied-beheersplannen

gereed zijn, waarin opgenomen is hoe de doelen bereikt gaan worden. Hierop moet nu al

geanticipeerd worden. De kaderrichtlijn Water wordt opgenomen in de nationale wet-

geving middels de Waterwet.

Vierde Nota Waterhuishouding (1998)

De Vierde nota waterhuishouding legt de belangrijkste beleidsdoelstellingen voor water-

beheer vast voor de periode 1998-2006. De Vierde nota waterhuishouding gaat uit van

integraal waterbeheer en een watersysteembenadering. De hoofddoelstelling van de Nota

is het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en

versterken van gezonde en veerkrachtig watersystemen.

Bij de lange termijn strategie voor waterbeheer staan twee denklijnen centraal. In de

eerste plaats wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze omgaan

met water en watersystemen. Als tweede gaat het er om vanuit het waterbeleid de water-

systeem- en stroomgebiedbenadering (zowel nationaal als internationaal) te benadruk-

ken. De samenhang binnen het waterbeheer en tussen waterbeleid, milieubeleid en

ruimtelijke ordening wordt in deze gebiedsgerichte benadering bewerkstelligd.

Commissie waterbeheer 21ste eeuw (2000)

In het rapport van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw worden een aantal voorstellen

gedaan op welke wijze het waterbeheer in de toekomst aangepast kan worden aan de
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gevolgen van klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en bodemdaling. De oplos-

singsrichtingen die het rapport schetst zijn o.a. verwoord in de trits "vasthouden-bergen-

afvoeren". Voor waterkwaliteit is de trits "schoon houden-scheiden-zuiveren" geïntro-

duceerd.

Nationaal bestuursakkoord water (2003)

Op basis van bovenstaand rapport en het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water'

hebben het rijk, de provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van

Waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) ondertekend. Het NBW is

doorgevoerd in de provinciale en regionale beleidsplannen.

Relevante aspecten uit het NBW  zijn:

• Toepassen van de watertoets als procesinstrument op alle waterhuishoudkundig

relevante ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel van de watertoets is waarborgen

dat waterhuishoudkundige doelen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing

worden genomen;

• Verankering van de Deelstroomgebiedsvisies in provinciale beleids- en streekplannen

en vervolgens in Structuurplannen en bestemmingsplannen;

• Toepassen van de trits vasthouden-bergen-afvoeren, met als eerste insteek het

vasthouden van water in polderwatergangen of grotere plassen;

• Toepassen van de trits schoon houden - zuiveren - schoon maken, met als eerste

insteek het voorkomen van vermenging van schoon hemelwater van dakvlakken en

afvalwater en het gebruik van een bodempassage voor hemelwater van straatvlakken;

• Voorkomen van afwenteling van de kwantitatieve wateropgave en van veront-

reiniging;

• Wateropgave bepalen aan de hand van de NBW normen regionale wateroverlast.

Streekplan: Brabant in balans (2002)

Het provinciale waterbeleid met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen is opgenomen

in het Streekplan. Er wordt gestreefd naar een robuust water- en bodemsysteem. Wat het

grondwater betreft betekent dit dat aansluiting wordt gezocht bij het systeem van kwel en

infiltratie. Dit systeem vereist dat op de hogere gronden zoveel mogelijk water wordt

vastgehouden voor infiltratie, dat in de intermediaire gebieden zo min mogelijk water-

onttrekking plaatsvindt en dat er in laaggelegen (kwel)gebieden – zeker in de winter en

het voorjaar – hoge (grond)waterpeilen zijn, waardoor het water kansen biedt voor natte

natuurontwikkeling. Voor het oppervlaktewater wordt er uit gegaan van stroom- en afwa-

teringsgebieden. In een robuust watersysteem zijn afvoerpieken afgevlakt. Daarom wil de

provincie zoveel mogelijk water vastgehouden in de ‘haarvaten' van de stroomgebieden.

Daarnaast is binnen de provincie ruimte nodig voor waterberging in laaggelegen delen,

voor het laten meanderen van beken en voor het overstromen van beken in de beekdalen.

Watertoets

Voor ruimtelijke plannen is een watertoets verplicht. De watertoets is een procesinstru-

ment dat als doel heeft te komen tot een goede inbreng van wateraspecten in ruimtelijke

plannen en besluiten. De watertoets wordt toegepast op ruimtelijke plannen en besluiten,

waarin waterhuishoudkundige aspecten aan de orde zijn. Deze aspecten omvatten onder

meer veiligheid, wateroverlast, waterkwaliteit en verdroging. De waterbeheerder advi-

seert initiatiefnemers in dit proces. Bij negatieve effecten van ruimtelijke plannen op de

waterhuishouding moeten compenserende maatregelen worden getroffen.
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Grondwaterbeleid

Intentieverklaring Water op Maat (2003)

Grondwaterwinningen ten behoeve van de landbouw en drinkwatervoorzieningen zorgen

in de zandgebieden van Brabant voor de daling van de grondwaterspiegel waardoor ver-

droging van de natuur kan optreden. De provincie Brabant probeert verdroging te voor-

komen en heeft hiertoe in de Intentieverklaring Water op Maat (Provincie Noord-Brabant,

2003) met de overige waterpartners (waterschappen, waterleidingmaatschappijen en

andere water gerelateerde organisaties) afgesproken dat er gemeenschappelijk gestreefd

wordt naar een duurzame watervoorziening in Noord-Brabant door verdere uitwerking van

de draagkracht van het watersysteem en het uitwerken en uitvoeren van projecten die bij-

dragen in de afstemming grondwaterwinningen op de draagkracht. Hiertoe is een grond-

watermeetnet opgezet.

7.7.2 Beoordelingskader

Bodemopbouw

De aanleg van een weg kan mogelijk effecten hebben op de opbouw van de ondergrond.

Per variant en alternatief is dit effect beschreven.

Bodemkwaliteit

Per alternatief en variant is het effect op de bodemkwaliteit besproken.

Waterkwantiteit

Per alternatief en variant is het effect op waterkwantiteit besproken.

Waterkwaliteit

Een weg kan mogelijk effect hebben op de lokale waterkwaliteit van grond en

oppervlaktewater. De effecten op waterkwaliteit zijn per alternatief en variant in beeld

gebracht.

Tabel 7.28 Beoordelingscriteria van het thema bodem en water

Aspect Criterium

Bodem Bodemopbouw

Bodemkwaliteit

WaterkwantiteitGrond- en oppervlaktewater

Waterkwaliteit

7.7.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Maaiveldhoogte

Zoals in figuur 7.17 is te zien helt het gebied licht, aflopend van zuid naar noord.
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Figuur 7.17 Maaiveldhoogte ten opzichte van NAP [cm].

Bodemopbouw

Binnen het studiegebied komen alleen zandgronden voor, zie figuur 7.18. In het gebied

komen veldpodzol-, gooreerdgronden en enkeerdgronden voor. De gooreerdgronden zijn

van nature vrij nat en ontstaan in gebieden met kwel. Ze bevinden zich hier op de over-

gang van zand naar veen. In tabel 7.29 zijn de bodemopbouw en de geohydrologische

eigenschappen van het zoekgebied opgenomen.
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Figuur 7.18 Bodemkaart (bron: Atlas gebiedsvisie Oosterhout-Oost)

Tabel 7.29 Bodemopbouw en geohydrologie

Globale diepte

(m –mv)

Geohydrologische eenheid Lithostratische eenheid Lithologische samenstelling

+5 - -25 1e Watervoerende pakket Formatie van Boxtel en

Sterksel

Zand

25- 50 1e Scheidende laag Formatie van Stramproy,

Peize en Waalre

Zand en Klei

50 - 77 1e Watervoerende pakket Formatie van Peize en Waalre Zand

77 - 85 2e Scheidende laag Formatie van Maassluis Klei

> 85 2e Watervoerende pakket Formatie van Maassluis Zand

Bodemverontreinigingen

Bij bodemloket (http://www.bodemloket.nl) zijn, met uitzondering van het bedrijven-

terrein Vijf Eiken, geen verontreinigingen of historische activiteiten bekend binnen het

studiegebied.

Grondwater

Grondwaterstroming

De stroming van het grondwater volgt het maaiveldverloop. Het water dat op de hoger

gelegen zuidelijke zandgronden infiltreert, komt als kwelwater in de lager gelegen klei- en

veengebieden naar boven. In natte perioden kan de grondwaterstroming ondiepe kwel

veroorzaken in de lager gelegen gebieden.

Door het zoekgebied loopt de Gilze-Rijenbreuk (figuur 7.19), een geologische breuklijn.

De geologische breuk beïnvloedt de grondwaterstroming en leidt tot kwel aan de oost-

zijde van de breuk. Aan de westzijde bevinden zich zogenaamde 'rulletjes', door winter-
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kwel gevoede stroompjes. Vegetatiepatronen langs de rulletjes bevestigen het kwel-

milieu.

Figuur 7.19 Gilze-Rijenbreuk loop door het zoekgebied.

Grondwaterstanden

In het zoekgebied bevinden zich 3 peilbuizen (DINO-loket, TNO). Eén peilbuis bevindt zich

ten noorden van het Wilhelminakanaal en ten oosten van de geologische breuklijn en

twee peilbuizen zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de geologische

breuklijn.

Op basis van de meetreeks uit de peilbuis ten noorden van het Wilhelminakanaal en ten

oosten van de geologische breuklijn wordt de grondwatertrap ingedeeld in grondwater-

trap VI (GHG 80-140 GLG >120). Dit is in overeenstemming met de grondwatertrap volgens

bodemdata.nl en de wateratlas van de provincie Brabant.

Volgens de meetreeksen uit de peilbuizen ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten

westen van de geologische breuklijn valt de grondwaterstand in grondwatertrap VIII

(GHG>140). Dat is ruim een meter lager dan de grondwatertrappen V (GHG 40-80 en GLG

>120) en VI (GHG 80-140 GLG >120) volgens bodemdata.nl en de wateratlas van de

provincie Brabant. Mogelijk is de referentiehoogte van de peilbuis niet goed bepaald

waardoor dit verschil ontstaat. In het MER wordt vanuit gegaan dat de grondwatertrappen

volgens bodemdata.nl en de wateratlas van de provincie Brabant correct is.

In tabel 7.30 is te zien welke grondwatertrappen voorkomen . De GHG en de GLG zijn in

centimeter beneden het maaiveld gegeven.

Tabel 7.30 Overzicht grondwatertrappen

Grondwatertrap GHG ( cm -mv) GLG (m -mv)

V <40 >120

VI 40-80 >120
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Onttrekkingen

De agrarische sector pompt water op uit de bodem om gewassen te beregenen. Dit zijn

ondiepe onttrekkingen uit het eerste watervoerende pakket. Door onderbemaling door

een agrariër bij de Heilige Driehoek verdroogt de lokale omgeving. Plaatselijk wordt

binnen het totale studiegebied tot 900.000 m3 per vierkante kilometer per jaar gewonnen.

Dit is een waterschijf van 90 cm. Verwacht wordt dat door ontwikkelingen in het kader van

het structuurplan Oosterhout-Oost de waterbehoefte van de agrarische sector zal afne-

men. Omdat de onttrekkingen hoogstwaarschijnlijk een verlaging van de grondwater-

stand tot gevolg hebben, zal wanneer er één of meerdere winningen worden gesloten, de

grondwaterstand toenemen.

Oppervlaktewater

Het zoekgebied ligt geheel binnen het stroomgebied van de Donge. In figuur 7.20 is het

aanwezige oppervlaktewater weergegeven. De grote natuurlijke waterlopen stromen in

het algemeen in noordelijke richting. Dit heeft te maken met het regionale reliëf (zie

hoogtekaart). Het grootste deel van het watersysteem is vrij afwaterend, waarbij het

hoogteverschil bijdraagt aan een snelle afvoer van overtollig water.

Figuur 7.20 Oppervlaktewatersysteem en beschermde gebieden(paars). Gearceerd zijn de

reserveringen voor waterretentie aangegeven.

Opvallend is dat in grote delen van het studiegebied geen sloten zijn. Hier vindt de

afwatering plaats via de bodem en ondiepe greppels naar twee weteringen.

Retentiegebieden

Binnen het zoekgebied zijn een aantal locaties aangewezen als voorlopige reserverings-

gebieden voor waterberging. Daarnaast is bij bedrijventerrein Vijf Eiken recent een water-

berging gerealiseerd parallel aan de Plantagelaan. Dit betekent dat plannen bestaan voor

deze gebieden om ze bij extreme neerslag onder te laten lopen om elders overlast te

voorkomen. Deze gebieden zijn paars gearceerd weergegeven in figuur 7.20.
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Keurgebieden

Een gedeelte van het zoekgebied, met name ten zuiden van het Wilhelminakanaal, is

aangewezen als volledig bescherm gebied. Dit betekent dat het in deze gebieden het

verboden is zonder vergunning van het waterschap water te lozen in, te ontrekken aan,

aan te voeren uit of af te voeren naar oppervlaktewateren in de beschermde gebieden. De

keurgebieden komen overeen met de GHS (Groene Hoofd Structuur) gebieden.

Figuur 7.21 Keurgebieden in het studiegebied

7.7.4 Effectbeoordeling

Bodemopbouw

De bodemopbouw is belangrijk voor de mate waarin infiltratie mogelijk is en of er zet-

tingen / bodemdaling kan worden verwacht. Binnen het zoekgebied komen geen grote

variaties in bodemopbouw voor. Er is geen reden om op basis van de bodemopbouw

onderscheid tussen de alternatieven te maken ten opzichte van de oorspronkelijke

situatie. Voor het aspect bodemopbouw worden alle alternatieven en varianten derhalve

neutraal (0) beoordeeld.

Bodemkwaliteit

Binnen het zoekgebied zijn geen bodemverontreinigingen of historische activiteiten -die

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken- bekend. De tracés van de varianten zijn

derhalve niet onderscheidend wat betreft bodemverontreinigingen. Voor het voorkeurs-

tracé zal te zijner tijd een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd.

Afstromend hemelwater dat rechtsreeks op een eventuele naastgelegen watergang

stroomt neemt in de zogenaamde 'first flush' afgespoelde verontreiniging van de weg

mee. Via de berm zal het hemelwater naar een bermsloot stromen waar het water zal

infiltreren. Een groot deel van de meegestroomde vuilvracht zal bij een bodempassage in

de bodem achterblijven waardoor (op den duur) bodemverontreiniging kan ontstaan. In
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het geval van een calamiteit (bijvoorbeeld een brandende auto) zal de vervuiling (blus-

water) via afstroming en infiltratie in de bodem verdwijnen.

Gezien het bovenstaande krijgen de varianten van het Omleidingalternatief en

Rihtlijnenalternatief een zeer licht negatieve score (0/-) ten opzichte van de referentie

situatie. De overige alternatieven en varianten hebben een kleiner en vergelijkbaar totaal

wegoppervlak en scoren derhalve neutraal (0).

Waterkwantiteit

Bij kruisingen met oppervlaktewater zal de watergang verbonden moeten blijven om de

watervoerendheid te blijven garanderen. Voor kleine watergangen kan er een duiker

onder de weg worden aangebracht, maar voor kruisingen met een groter water zal een

brug moeten worden gerealiseerd.

Verdroging

De aanleg van de weg heeft een toename in het verhard oppervlak tot gevolg. Indien het

hemelwater niet naar een infiltrerende voorziening stroomt zal er minder water de bodem

in zakken en komt derhalve niet ten goede aan het grondwater.

Het verhard oppervlak neemt in alle gevallen toe. Bij de varianten Stroomlijn 1, Stroomlijn

2, Bundeling Zuid en Bundeling Noord van het Omleidingalternatief is de toename het

grootst als gevolg van de extra lengte aan wegen door het gesplitste zuidelijke deel.

Omdat voor alle alternatieven en varianten geldt dat het afstromende hemelwater via een

bermpassage naar een infiltrerende bermsloot wordt afgevoerd zal het effect op een even-

tuele toename in verdroging verwaarloosbaar zijn.

Grondwateronttrekking (tijdelijk)

Bij een eventueel verdiepte aanleg van (delen van) de weg zal tijdens de aanleg gebruik

moeten worden gemaakt van een bemaalde bouwput. Dit houdt in dat er (tijdelijk en

lokaal) grondwater ontrokken wordt. Alle alternatieven, met uitzondering van de variant

DOA, is mogelijk spraken van een (half) verdiepte ongelijkvloerse kruising ter hoogte van

de Hoogstraat. De effecten hiervan zullen zeer lokaal van aard zijn en zijn niet onder-

scheidend tussen de verschillende alternatieven en varianten.

Beoordeling alternatieven

Voor het aspect waterkwaliteit worden alle alternatieven en varianten neutraal (0)

beoordeeld omdat deze geen effect op de waterkwantiteit hebben. De aanwezigheid van

de Gilze-Rijen breuk in het plangebied heeft geen gevolgend voor de effectbeoordeling.

Waterkwaliteit

Afstromend hemelwater dat rechtstreeks op een eventuele naastgelegen watergang

stroomt neemt in de zogenaamde 'first flush' afgespoelde verontreiniging van de weg

mee. Deze verontreiniging blijft deels achter in de bodem (zie beoordeling

bodemkwaliteit) en zullen deels naar het grond- en oppervlaktewater worden

getransporteerd.

In het geval van een calamiteit (bijvoorbeeld een brandende auto) kan verontreiniging (via

bluswater) in het oppervlaktewater terechtkomen. Het effect zal niet onderscheidend zijn

voor de alternatieven en is in relatie tot de beperkte kans op een calamiteit op nihil

ingeschat.

Grondwaterverontreiniging
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Geen van de alternatieven en varianten loopt door of in de nabijheid van een

grondwaterbeschermingsgebied.

Keurgebieden

De varianten Parallel Zuid, Stroomlijn 1 en 2 en Bundeling Noord en Zuid kruisen allemaal

keurgebieden. Dat betekent dat voor deze alternatieven een vergunning aangevraagd

moet worden om water op het oppervlaktewater af te voeren.

Beoordeling alternatieven

Waterkwaliteit is met name gerelateerd aan de weglengte van nieuwe wegvakken. De

varianten van het Omleidingalternatief en het Richtlijnenalternatief hebben allen lange

nieuwe weggedeelten en lopen (gedeeltelijk) door als gevoelig aangewezen

(keur)gebieden. Ingeschat wordt dat de omvang van de effecten echter klein is. De

varianten van het Omleiding- en Richtlijnenalternatief zijn derhalve zeer licht negatief

beoordeeld (0/-) ten opzichte van de referentie situatie. De overige varianten scoren

neutraal (0).

Retentiegebieden

Bij een verhoogde aanleg van de weg zal de bergende capaciteit van een retentiegebied

afnemen. De ophoging/verhoging van het maaiveld zal gecompenseerd moeten worden

door de aanleg van extra berging binnen het retentiegebied om elders geen overlast te

veroorzaken.

De varianten Stroomlijn 2, Bundeling Zuid, DOA en LOA lopen door een reserverings-

gebied voor waterberging/retentiegebied. Dit betekent dat de afname in bergende

capaciteit binnen deze gebieden als gevolg van de aanleg van de weg gecompenseerd

moeten worden. De variant Stroomlijn 1 loopt nabij een retentiegebied. Mogelijk wordt

door de aanleg van de weg een gebied dat van het retentiegebied gebruik maakt

afgesloten. Bij een definitief ontwerp moet hier rekening mee worden gehouden.

Op basis van bovenstaande worden de varianten Stroomlijn 2, Bundeling Zuid, DOA en

LOA licht negatief (-) beoordeeld. De variant Stroomlijn 1 wordt neutraal/licht negatief (0/-

) beoordeeld en de overige varianten krijgen een neutrale (0) beoordeling.

7.7.5 Overzicht effectscores

Figuur 7.31 De overzichttabel met effectscores van het thema bodem en water

Parallelalternatie

f

Omleidingalternatief Richtlijnen

alternatief

Aspect Criterium

Nul-

plus

Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Bodemopbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bodem

Bodemkwaliteit 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Waterkwantiteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Waterkwaliteit 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Grond en

oppervlakte-

water Waterretentiegebieden 0 0 0 0/- - 0 - - -
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7.7.6 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost

De ontwikkelingen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost hebben geen effect

op de effectscores van nieuwe weg wat betreft de aspecten bodem en water.
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8 Beoordeling en conclusies MER Fase 1

8.1 Overzicht beoordelingen

In de voorgaande hoofdstukken 6 en 7 is een beschrijving en beoordeling van de effecten

en het probleemoplossend vermogen opgenomen. In tabel 8.1 zijn deze beoordelingen

samengevat.

Tabel 8.1 Overzicht van de beoordeling van de effecten op verkeer en het milieu

Parallel-

alternatief;

Omleidingalternatief Richtlijn-

alternatief

thema aspect criterium nul-

plus

Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

reistijd Steenstraat-A27 0/+ 0/+ 0/+ + + 0/+ + 0 +

reistijd Middellaan-A27 0/+ 0/+ 0/+ + + + + 0/+ 0/+

onzekerheid in reistijden + + + + + + + 0/+ +

verkeers-

afwikkeling

kans op terugslag op
A27 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

duurzaam veilig + + + + + + + 0/+ +verkeersveili

gheid afname aantal
conflictpunten 0/+ 0/+ 0/+ + + + + 0 0/+

leefbaarheid oversteekbaarheid + + + + + + + 0/+ 0/+

toekomstvastheid + ++ ++ +++ +++ ++ +++ + +++

ve
rk

e
e

r
e

n
ve

rv
o

er

verkeers-

structuur benutting infrastructuur + + + - - 0/+ - - -

Bebouwing Knelpunten t.a.v.

bebouwing
- - 0 - - 0 0 - - 0 - - - -

Landbouw Gevolgen voor landbouw 0 - - - - - - 0 -

b
e

b
o

u
w

in
g

,

la
n

d
b

o
u

w
e

n

re
cr

e
at

ie Recreatie Aantrekkelijkheid en

barrièrewerking

recreatie

0 0 - - - - - - - - - - - - - -

Geluidgehinderden 0 0/+ 0/+ + + 0/+ + - 0/+Geluid

Geluid in GHS 0 0 0/- - - - - - - - - -

g
e

lu
id

e
n

tr
il

li
n

g

Trillingen Trillingshinder 0 + + + + + + + +

immissie Immissie 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emissie lokaal 0 0 0 + + + + + +

lu
ch

tk

w
a

li
te

it

emissie

Emissie totaal 0/- 0 0 0/+ 0/+ 0 0/+ - 0/-

Externe

veiligheid

Effect op externe

veiligheid
0/+ 0/+ 0/+ + + + + 0/+ +

e
xt

e
rn

e

ve
il

ig
h

e
id

e
.d

. Kabels en

leidingen

Effecten kabels en

leidingen
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Landschap Aantasting waardevolle

landschap structuren,

patronen en elementen

0 0/- - - - - - - - - - - - -

Cultuur-

historie

Aantasting

cultuurhistorische

waarden

0 0/- 0/- - - - - - - - - - - -

la
n

d
sc

h
a

p
,

cu
lt

u
u

rh
is

to
ri

e
e

n

a
rc

h
e

o
lo

g
ie

Archeologie Aantasting

archeologische waarden
0/- - - - - - - - - - - - - - -

Effect op soorten 0 0/- - - - - - - - - - - - -

Effect op beschermde

gebieden
0 0 0/- - - - - 0/- - - - - - - -

n
at

u
u

r

Natuur

Effect op ecologische

relaties
0 0 - - - - - - - - - - - -

b o d Bodem Bodemopbouw 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Parallel-

alternatief;

Omleidingalternatief Richtlijn-

alternatief

thema aspect criterium nul-

plus

Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

Bodemkwaliteit 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Waterkwantiteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Waterkwaliteit 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

Grond en

oppervlakte-

water Waterretentiegebieden 0 0 0 0/- - 0 - - -

8.2 Beoordeling van de alternatieven

8.2.1 Probleemoplossend vermogen en milieueffecten

Nulplus-alternatief

Het Nulplus-alternatief verbetert de verkeerssituatie tussen Dongen en Oosterhout. De ef-

fecten op de omgeving zijn beperkt (in positieve of negatieve zin), maar lokaal is er een

groot effect op de huidige woningen en bedrijfspanden langs de Heistraat. Daarbij gaat

het vooral om de directe gevolgen van de aanleg van de weg en bijbehorende parallel-

structuur, waarvoor het nodig is gronden te verwerven en eventueel ook woningen en

bedrijfspanden.

Voor de situatie bij de Westerlaan is er nagenoeg geen verandering ten opzichte van de

referentiesituatie. De effecten van geluid en lucht blijven derhalve aanwezig.

Doordat dit alternatief op de bestaande Heistraat wordt aangelegd is bij de aanleg aan-

dacht nodig voor tijdelijke verkeersmaatregelen.

Bij het Nulplus-alternatief is geen ingreep voorzien bij de Westerlaan en de brug over het

kanaal. Voor dit wegvak is de restcapaciteit in 2020 beperkt.

Parallelalternatief (varianten Pn en Pz)

De beide varianten van het Parallelalternatief bieden een adequate oplossing voor het

verkeersprobleem voor de periode tot 2020. Doordat bij deze varianten op de Westerlaan

niets verandert blijft de milieusituatie daar vergelijkbaar met de referentiesituatie. Uit

indicatieve geluidberekeningen blijkt overigens dat door het aanbrengen van een geluid-

arme verharding een geluidreductie in Dongen-west (met een geluidreductie die verge-

lijkbaar is met het Omleidingalternatief met een normale verharding) kan worden gereali-

seerd.

Op dit gedeelte van de Westerlaan (tussen Steenstraat en Heistraat, inclusief de brug over

het kanaal) is een relatief (in verhouding tot de wegcapaciteit) hoge verkeersintensiteit

aanwezig. Op basis van de dynamische modellering, en gezien de gegevens over de

bestaande verkeerssituatie, kan worden geconcludeerd dat deze beperkte capaciteit niet

veel invloed heeft op de reistijden op het traject tussen de Steenstraat en de A27. Daarbij

kan worden aangetekend dat het voor dit wegvak (volgens de analyse van de herkomst en

bestemming) gaat om ongeveer 40 % van het verkeer op de bestaande Heistraat. Voor de

relatie tussen Dongen (Middellaan) en Oosterhout/A27 is de capaciteit van dit wegvak

niet van belang. De dynamische modellering laat zien dat de kleinste restcapaciteit aan-

wezig is bij de rotonde Westerlaan - Middellaan.

Voor de langere termijn (na 2020) kan de beperkte capaciteit van dit wegvak tot gevolg

hebben dat daar alsnog een uitbreiding van nodig kan zijn. Een oplossing zou kunnen

bestaan uit het aanpassen van de rotonden en eventueel het aanleggen van een nieuwe

(vervangende) of tweede brug naast de huidige brug en het verbreden van de Westerlaan.
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Van de beide varianten van het Parallelalternatief is variant Noord als meest gunstig

beoordeeld. Bij een vergelijkbare beoordeling voor de effecten op verkeer (en probleem-

oplossend vermogen) heeft deze variant duidelijk minder effecten op de omgeving. Ook is

variant Noord goedkoper dan variant Zuid, zowel voor wat betreft de directe kosten als

voor de vastgoedkosten.

Omleidingalternatief (varianten S1, S2, Bn en Bz)

De varianten van het Omleidingalternatief resulteren in een goede oplossing van de ver-

keersproblematiek. Bij deze varianten is op de nieuwe wegvakken ruim voldoende rest-

capaciteit aanwezig. De nieuwe weggedeelten worden door maar weinig verkeer -ruim

onder de capaciteit- gebruikt. Voor de leefbaarheidseffecten -met name geluidhinder in

Dongen- zijn de varianten verhoudingsgewijs gunstig. Daartegenover staat dat de varian-

ten van het Omleidingalternatief grote effecten hebben voor natuur en landschap. Als

gevolg van de beschermde status van een deel van het gebied dat wordt doorsneden is

een zogenaamde nee, tenzij afweging noodzakelijk. Dit is een afweging die op basis van

de natuurwetgeving moet plaatsvinden. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen het

maatschappelijk belang en de effecten op natuurwaarden. In het kader van nee, tenzij

afweging is het verplicht om alternatieve mogelijkheden om de problematiek op te lossen,

in beeld te brengen. De aanwezigheid van realistische en probleemoplossende alterna-

tieven kan, in het kader van de nee, tenzijafweging, een belemmering zijn om een alter-

natief dat natuurwaarden aantast als voorkeursalternatief aan te duiden.

Van de varianten van het Omleidingalternatief is Stroomlijn 1 -met vergelijkbare milieu-

gevolgen als de varianten Stroomlijn 2 en Bundeling Zuid- weinig kosteneffectief: S1 is

duurder, maar heeft geen beter probleemoplossend vermogen en niet minder milieu-

gevolgen.

Variant Bundeling Noord levert weliswaar een bijdrage aan het verminderen van de effec-

ten van het verkeer op de leefbaarheid in Dongen (maar minder dan de varianten S1, S2

en Bz), maar heeft andere nadelen, zoals de grote ingreep direct ten noorden van de brug

over het kanaal en de geringe toekomstvastheid.

Richtlijnenalternatief (varianten DOA en LOA)

De varianten DOA en LOA van het Richtlijnenalternatief vergen in grote ingreep in natuur

en landschap, die zich uitstrekt over een relatief groot gebied. Ook de aanleg van de

parallelweg langs de A27 (DOA-variant) heeft effecten op cultuurhistorie en landschap.

De DOA-variant resulteert niet in een goede oplossing van de verkeersproblematiek. De

verkeersintensiteiten op de Westerlaan en de Heistraat blijven hoog. De nieuwe wegvak-

ken worden slecht benut. Een groot deel van het verkeer wordt bij de DOA-variant afgewik-

keld op niet duurzaam veilig ingerichte wegen.

Daarnaast zijn zowel de DOA- als de LOA-variant (veel) duurder dan een deel van de

andere varianten.

Daarnaast zijn deze varianten afhankelijk van samenwerking met het Rijk, omdat een aan-

passing van de aansluitingen op de A27 nodig is. Hoewel het rijksbeleid dit in principe

mogelijk maakt, moet wel rekening worden gehouden met (tijdkostende) afstemming met

het rijk. Dit vormt een risico ten aanzien van de termijn waarop deze varianten gereali-

seerd zouden kunnen worden. De eerste fase van variant LOA, waarbij in eerste instantie

wordt aangetakt op de Vijfeikenweg, heeft dit bezwaar niet. Bij deze variant wordt echter

de aansluiting Oosterhout-Zuid op de A27 (te) zwaar belast.
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Ook bij de LOA en DOA-varianten is wegens de aantasting van natuurwaarden een zoge-

naamde nee, tenzij afweging noodzakelijk.

8.2.2 Kosten

De kosten van de varianten zijn indicatief geraamd. Daarbij is een indicatieve raming

gemaakt voor de zogenaamde directe kosten (de kosten direct verbonden met het aan-

leggen van de weg, inclusief de kunstwerken) en de daaraan verbonden kosten (voor-

bereidingskosten e.d.). Deze raming is gebaseerd op de schetsontwerpen, waarbij is uit-

gegaan van kentallen voor kosten van aanleg van wegen en kunstwerken.

In de globale ramingen is geen rekening gehouden met de kosten voor het aankopen van

grond en eventueel woningen en bedrijfspanden. Ook is geen rekening gehouden met

planschade.

Voor de varianten LOA en DOA van het Richtlijnenalternatief zijn ook de kosten voor de

aanpassing van de aansluitingen op de A27 meegenomen. Dit is voor de overige alterna-

tieven niet gedaan, omdat daarin wordt uitgegaan van het handhaven van de bestaande

aansluitingen. Er is gerekend met prijspeil 2007.

De op deze wijze geraamde directe kosten liggen in de range van ongeveer 15 tot 40 mil-

joen euro. In het kader van de beoordeling van de alternatieven zijn de kosten vertaald

naar een beoordeling. Daarbij is het gemiddelde als referentie gehanteerd. In tabel 8.2 is

op basis hiervan een beoordeling voor de kosten voor de varianten opgenomen. Daarbij is

als beoordelingsregel voor de toepassing van de zevenpuntsschaal gebruikt dat een afwij-

king van 50% van het gemiddelde tot een zeer positieve (+++) of negatieve (- - -) beoorde-

ling leidt. De alternatieven S1 en DOA zijn ongeveer 50% duurder dan het gemiddelde en

alternatief Pn is 50% goedkoper dan het gemiddelde.

Tabel 8.2 Beoordeling van de directe kosten van de varianten ten opzichte van het

gemiddelde

Parallelalternatief Omleidingalternatief Richtlijnenalternatiefaspect criterium nul-

plus Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

directe kosten directe kosten ++ +++ ++ - - - - + - - - - - -

Zoals aangegeven is bij deze beoordeling nog geen rekening gehouden met de zogenaam-

de vastgoedkosten. Voor dit onderdeel van de kosten is in inschatting gemaakt, op basis

van de lengte van de tracés, het actuele grondgebruik ter plaatse van de tracés en de

eventuele noodzaak om woningen en bedrijfspanden te kopen (zie ook paragraaf 7.1.4).

Omdat voor deze kosten geen indicatieve bedragen beschikbaar zijn (en dus geen relatie

kan worden gelegd met de globaal geraamde directe kosten) is in tabel 8.3 een kwalita-

tieve beoordeling opgenomen. Doordat in fase 1 nog geen uitgewerkte tracéontwerpen

zijn gemaakt, is nog niet 100% duidelijk in hoeverre aankoop van panden noodzakelijk

zal zijn.

Voor het Nulplus-alternatief is het waarschijnlijk nodig enkele huizen en bedrijfspanden

(kassen) te kopen. Het te verwerven areaal is klein, het gaat daarbij deels wel om tuinen

en erven bij woningen en bedrijven. Voor de variant Pn is met name (landbouw)grond te

verwerven; het aantal te verwerven woningen en bedrijfspanden is naar verwachting nihil.

Bij variant Pz is voor het tracégedeelte nabij Dongen nodig om grond aan te kopen; waar-

schijnlijk is ook de aankoop van enkele panden noodzakelijk.
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De varianten S1, S2 en Bz maken de aankoop van grond (zowel landbouwgrond als bos en

natuur) nodig; het verwerven van opstallen is naar verwachting nagenoeg niet aan de

orde. Voor variant Bn is het noodzakelijk om nabij de brug, ter plaatse van de aan te leg-

gen rotonde, een aantal panden aan te kopen. Voor de varianten DOA en LOA is vanwege

het lange tracé de aankoop van relatief (ten opzichte van de andere varianten) 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.

Tabel 8.3 Beoordeling voor de geschatte vastgoedkosten van de varianten ten opzichte van

het gemiddelde.

Parallel-

alternatief;

Omleidingalternatief Richtlijn-

alternatief

aspect criterium nul-

plus

Pn Pz S1 S2 Bn Bz DOA LOA

opstallen hoog laag midden laag laag hoog laag hoog laagvastgoedkosten

grond laag laag midden laag laag laag laag hoog midden

8.3 Conclusies ten behoeve van fase 2

Conclusies

De verzamelde beoordelingen voor de effecten, probleemoplossend vermogen en kosten-

effectiviteit -de vergelijking van probleemoplossend vermogen met de kosten- leiden tot

conclusies voor het meenemen van alternatieven en varianten in de tweede fase van dit

MER

Alles overziende wordt variant Noord van het Parallelalternatief (Pn) gunstig beoordeeld.

Deze variant koppelt een goede en -ook in vergelijking met de variant Pz- kosteneffectieve

verbetering van de verkeerssituatie aan relatief kleine effecten voor natuur, landschap en

milieu. Belangrijk voordeel van deze variant is dat er geen nee, tenzij-afweging noodzake-

lijk is.

De variant Noord van het Parallelalternatief heeft echter als relatief nadeel (ten opzichte

van het Omleidingsalternatief) dat de effecten op de leefbaarheid in Dongen -vooral

geluid- niet verandert ten opzichte van de referentiesituatie. Deze variant biedt echter ook

goede mogelijkheden om door aanvullende maatregelen de milieubelasting in Dongen-

west te reduceren.

Als in de onderlinge vergelijking aan dit aspect veel belang wordt toegekend komt één

van de varianten van het Omleidingalternatief als een mogelijk gunstige oplossingsrich-

ting in beeld. Het is daarom zinvol om in de tweede fase van deze m.e.r. ook één van de

varianten van het Omleidingalternatief mee te nemen.

Daarbij gaat de voorkeur uitgaan naar de Variant Bundeling Zuid (Bz). Deze variant is goed

probleemoplossend en toekomstvast, heeft (in vergelijking met de andere varianten van

het Omleidingalternatief) relatief gunstige effecten op natuur en milieu. Variant Bz is

tevens verhoudingsgewijs (van de varianten van het Omleidingsalternatief) gunstig

geprijsd.

De DOA-variant van het Richtlijnenalternatief vraagt om een grote ingreep in natuur en

landschap, heeft geen positieve effecten op de leefbaarheid in Dongen, kent een twijfel-

achtig probleemoplossend vermogen en een geringe benutting van de nieuwe infrastruc-

tuur. De afhankelijkheid van het rijk bij het realiseren van de nieuwe aansluitingen maakt
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het tijdig realiseren van deze variant twijfelachtig. Daarnaast is onzeker of het doorlopen

van de nee, tenzij-afweging uiteindelijk zal leiden tot de mogelijkheid om deze variant te

realiseren. Door de wijziging van de verkeersstructuur neemt bij deze variant de druk op

de leefbaarheid in het zuidelijk deel van Oosterhout (Burgemeester Materlaan) toe.

Hoewel de het LOA-variant ten aanzien van de probleemoplossendheid en de effecten op

de leefbaarheid in Dongen gunstiger wordt beoordeeld dan de DOA-variant, vergt ook

deze variant een grote ingreep in natuur en landschap, en is de noodzaak voor een nee,

tenzij-afweging aanwezig. Ook bij deze variant is de benutting van de nieuwe infrastruc-

tuur weinig intensief.

Er kan dan ook worden geconcludeerd dat de varianten van het Richtlijnenalternatief, in

vergelijking met de andere alternatieven, geen meerwaarde hebben. Met name bij de

DOA-variant gaat het om een niet kosteneffectieve en weinig probleemoplossende

variant. Er is dan ook geen aanleiding om deze variant in fase 2 verder in beschouwing te

nemen.

De resultaten van het onderzoek in de eerste fase van het MER laten zien dat ook het Nul-

plus-alternatief relatief gunstig wordt beoordeeld. Dit alternatief lost de verkeersproble-

matiek goed op, zonder nieuwe doorsnijdingen van het landschap. Het Nulplus-alternatief

heeft nagenoeg geen effect -in vergelijking met de referentiesituatie- op de leefbaarheid

(geluid, lucht). De (aanleg)kosten van het Nulplus-alternatief zijn vergelijkbaar met de

kosten van het Parallelalternatief; het Nulplus-alternatief brengt waarschijnlijk wel extra

kosten met zich mee vanwege de benodigde aankoop van enkele woningen en bedrijfs-

gebouwen.

Gezien de vraagstelling in de richtlijnen van het MER, de geringe milieueffecten en van-

wege de aard en omvang van de verkeersproblematiek is het aan te bevelen om in de

tweede fase van dit MER ook aandacht te besteden aan het nulplus-alternatief.

Keuze van alternatieven voor nadere uitwerking in fase 2

Gezien de bovenstaande conclusies kan fase 2 van dit MER zich derhalve richten op de

volgende varianten:

- Parallel-noord Pn);

- Nulplus;

- Bundeling-zuid (Bz).

Voor de drie varianten wordt ten behoeve van fase 2 van dit MER een schetsontwerp

gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande (woon- en werk)functies en

de inpassing in het landschap. Voor het nulplus-alternatief is specifiek aandacht nodig

voor de afweging tussen enerzijds de capaciteit (het ruimtebeslag) van de kruispunten en

anderzijds de wens om de ingreep zo beperkt mogelijk te houden. Bij de uitwerking van

de varianten wordt ook gekeken naar de bereikbaarheid van het gebied (fietsroutes,

langzaam verkeer, bestemmingsverkeer voor de gebieden aan weerszijden van de

bestaande en nieuwe N629).


