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1 Inleiding 

1.1 MER Fase 1 

In MER Fase 1 zijn de effecten beschreven van de vier alternatieven (acht varianten) voor 
de aanpak van de problematiek van de N629 tussen Dongen en Oosterhout. Op basis van 
MER fase 1 zijn daaruit drie alternatieven geselecteerd waarvan de ontwerpen verder zijn 
uitgewerkt. In tabel 1.1 zijn alle alternatieven en varianten weergegeven die in MER Fase 1 
zijn onderzocht . In de tabel zijn de alternatieven die in MER Fase 2 nader zijn onderzocht 
gearceerd en omkaderd. 
 
Tabel 1.1 De in de MER Fase 1 onderzochte alternatieven en varianten. Gearceerd zijn 

aangegeven de drie alternatieven die in MER Fase 2 zijn onderzocht. 
Alternatief Variant Code 

Nulplus-alternatief  
 

- 0+ 

Zuid  Parallelalternatief 
 Noord Pn 

Stroomlijn 1  
Stroomlijn 2   
Bundeling Noord   

Omleidingalternatief 
 

Bundeling Zuid Bz 

DOA  Richtlijnenalternatief 
LOA  

 
 

1.2 MER Fase 2 

Het Nulplus-alternatief, Parallelalternatief variant Noord en het Omleidingalternatief vari-
ant Bundeling Zuid zijn in MER Fase 2 op een aantal milieuthema's nader onderzocht op 
hun effecten. Voor sommige milieuthema's of aspecten is de beschrijving van de effecten 
in MER Fase 1 echter voldoende gedetailleerd. In dat geval is bij de beschrijving van de 
milieueffecten in MER Fase 2 verwezen naar MER Fase 1.  
 
In tabel 1.2 is het beoordelingskader van MER Fase 2 opgenomen. Hierin is, net als in MER 
Fase 1, voor elk milieuthema een aantal aspecten en criteria opgenomen waaraan de drie 
alternatieven zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. Aspecten en criteria 
die nieuw zijn in fase 2 en/of criteria die in meer detail zijn uitgewerkt, zijn omkaderd en 
gearceerd in de tabel weergegeven. 
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Tabel 1.2  Het beoordelingskader van de drie alternatieven in MER Fase 2 

thema aspect criterium 

Reistijd Steenstraat-A27 
Reistijd Middellaan-A27 
Onzekerheid in reistijden 

Verkeersafwikkeling 

Kans op terugslag op A27  
Duurzaam veilig Verkeersveiligheid 
Afname aantal conflictpunten 

Leefbaarheid Oversteekbaarheid 
Toekomstvastheid 
Benutting infrastructuur 
Mogelijkheden OV 

ve
rk

ee
r e

n 
ve

rv
oe

r 

Verkeersstructuur 

Ontsluiting OWN 
Verlies woonfunctie Bebouwing 
Verlies bedrijfsgebouwen 
Verlies landbouwgrond Landbouw 
Bereikbaarheid percelen 

Recreatieve routes be
bo

uw
in

g,
 

la
nd

bo
uw

 e
n 

re
cr

ea
ti

e 

Recreatie 

Aantrekkelijkheid recreatie 

Geluidbelast oppervlak (> 48 dB(A) ) in ha 
Aantal geluidbelaste woningen (> 53 dB(A)) 
Aantal geluidgehinderden 
Aantal geluidgehinderden tijdens aanleg 

Geluidbelasting 

Geluidbelast oppervlak in EHS (> 48 dB(A)) in ha ge
lu

id
 e

n 
tr

ill
in

ge
n 

Trillingen Trillingshinder 

Immissie Check aan grenswaarden Wet Luchtkwaliteit 
Emissie lokaal 

lu
ch

tk
w

al
it

ei
t 

Emissie 
Emissie totaal 

Externe veiligheid Effect op externe veiligheid 

ex
te

rn
e 

ve
ili

gh
e

id
 e

.d
. 

Kabels en leidingen Effecten kabels en leidingen 
 

Landschappelijke hoofdstructuur 
Visueel landschappelijke effecten 

Landschap 

Aardkundige waarden 
Historische lijnen 
Historische vlakken 
Historisch groen 

Cultuurhistorie 

Waardevolle objecten 

la
nd

sc
ha

p,
 

cu
lt

uu
rh

is
to

ri
e 

en
 

ar
ch

eo
lo

gi
e 

Archeologie Aantasting indicatieve archeologische waarden 

Verlies leefgebied beschermde en rode lijst 
soorten 

Soorten 
 

Verstoring leefgebied beschermde en Rode lijst 
soorten 
Verlies GHS gebieden Beschermde gebieden 

 Verstoring GHS gebieden 
Ecologische relaties Barrièrewerking 

na
tu

ur
 

Mitigerende maatregelen Mogelijkheden voor mitigatie van effecten 

Bodemopbouw Bodem 
Bodemkwaliteit 
Waterkwantiteit 
Waterkwaliteit 

bo
de

m
 e

n 
w

at
er

 

Grond en oppervlakte-water 

Waterretentiegebieden 
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1.3 Effectbeschrijving MER Fase 2 

De methode van effectbeschrijving in MER Fase 2 wijkt niet af van die in MER Fase 1.  
 
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 vari-
ant ten opzichte van de referentiesituatie 2020 beschreven. Als laatste is een beoordeling 
gemaakt van de gevolgen van de realisatie van ontwikkelingen in het kader van het struc-
tuurplan Oosterhout-Oost op de beschreven effecten. Waar mogelijk wordt verwezen naar 
MER Fase 1. 
 
In MER Fase 2 zijn voor onder andere de thema's luchtkwaliteit en geluid de effecten 
kwantitatief onderzocht. Om een goede vergelijking mogelijk te maken zijn de kwanti-
tatieve scores omgezet naar de kwalitatieve schaal.  
 
De overige effecten zijn door middel van een onderbouwde kwalitatieve beschrijving in 
kaart gebracht. Bij onzekerheid over de te verwachten 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 referentiesituatie 2020. De referen-
tiesituatie is de huidige situatie plus alle vastgestelde autonome ontwikkelingen in 2020. 
De beoordeling vindt plaats op een 7-delige schaal (+++,++,+,0,-,- -,- - -) daarbij is de refe-
rentiesituatie neutraal (= 0). 
 
Een neutrale score van de referentiesituatie betekend niet dat er geen sprake is van een 
probleem. Door de referentiesituatie neutraal te stellen wordt een goede en duidelijke 
effectbeoordeling van de alternatieven (ten opzichte de referentiesituatie 2020) mogelijk 
gemaakt. 
 
 
Tabel 1.3 Toelichting beoordeling kwalitatieve thema's per alternatief 

Score Beschrijving (ten opzichte van de referentiesituatie) 

+++ zeer positief 

++ positief 

+ licht positief 

0 neutraal 

- licht negatief 

- - negatief 

- - - zeer negatief 
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2 Alternatieven 

2.1 Ontwikkeling alternatieven na MER Fase 1 

In MER Fase 1 zijn de alternatieven en varianten beschreven op een detailniveau dat past 
bij de selectiefase: globale ligging en het ruimtebeslag waren bekend. Dit was voldoende 
voor een effectbeschrijving op hoofdlijnen en een eerste selectie van alternatieven.  
 
Na MER Fase 1 zijn de drie geselecteerde alternatieven nader uitgewerkt in voorlopige 
ontwerpen. Hierbij zijn de kruispunten en aansluitingen in detail uitgewerkt en is het pro-
fiel van de weg bepaald. Verder is rekening gehouden met de bereikbaarheid voor land-
bouwverkeer en de fietsroutes in het plangebied.  
 
In het bijlagenrapport zijn de ontwerpen en principe dwarsprofielen van de drie 
alternatieven opgenomen. In de onderstaande paragraaf zijn de ontwerpen per wegvak 
beschreven. 
 
Aansluiting A27 
Uit de resultaten van de dynamische modellering blijkt dat de aansluiting van de N629 op 
de A27 in 2020 onvoldoende capaciteit heeft. Op basis van een kruispuntanalyse is een 
aantal maatregelen voorgesteld die de capaciteit van de aansluiting verhogen. De onder-
staand beschreven maatregelen gelden voor alle alternatieven. Realisatie van de 
maatregelen zal in overleg met Rijkswaterstaat plaats moeten vinden. 
 
Westelijke aansluiting 
Met de huidige vormgeving zal het kruispunt in 2020 in de ochtendspits overbelast zijn en 
in de avondspits volbelast. Om de verwachten afwikkelingsproblemen te voorkomen is 
het noodzakelijk de capaciteit van de linksaffer vanaf de afrit van de A27 richting Ooster-
hout te vergroten van één naar twee rijstroken. Hierbij moeten ook op een gedeelte van de 
Bovensteweg twee (af)rijstroken gerealiseerd worden. Dit past binnen het bestaande weg-
profiel. Figuur 2.1 geeft de voorgestelde maatregelen weer. 
 

 
Figuur 2.1 De voorgestelde aanpassingen aan westelijke aansluiting van de A27 op de N629 

(Bovensteweg). 
 
 
 

2x linksaf 

2x rechtdoor 

A27 

Bovensteweg 
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Oostelijke aansluiting 
De oostelijke aansluiting van de A27 op de N629 is alleen in de avondspits een probleem. 
Om de verkeersafwikkeling te verbeteren zal op de noordtak van het kruispunt een (extra) 
aparte rechtsafstrook naar de toerit van de A27 gerealiseerd worden. Er blijven dan twee 
exclusieve rechtdoorstroken over. De ruimte die voor deze aanpassing nodig is zal gedeel-
telijk van de huidige carpoolplaats komen.  
Verder zal een tweede linksafstrook op de zuidtak richting de toerit van de A27 gereali-
seerd worden. Hierbij moet het eerste deel van toerit van een tweede rijstrook worden 
voorzien. Figuur 2.2 geeft de voorgestelde maatregelen weer. 
 

 
Figuur 2.2 De voorgestelde aanpassingen aan oostelijke aansluiting van de A27 op de N629 

(Bovensteweg). 

 

2.2 Nulplus-alternatief 

Het Nulplus-alternatief heeft tot doel de verkeerproblematiek van de N629 op te lossen 
waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat milieugevolgen zo veel mogelijk moeten wor-
den voorkomen danwel gemitigeerd. Dit alternatief is dan ook gericht op het oplossen van 
de knelpunten en het realiseren van een duurzame verbinding waarbij zoveel mogelijk ge-
bruik is gemaakt van de bestaande Heistraat. Het ontwerp volgt zoveel mogelijk de wegas 
van de huidige N629. Verder dient de weg te voldoen aan de criteria van het concept 
Duurzaam Veilig en moet zoveel mogelijk de bestaande bebouwing worden ontzien.  
In het onderstaande is een gedetailleerde beschrijving gegeven van het ontwerp van het 
Nulplus-alternatief.  
 
Op het nieuwe tracé geldt tot de kruising Middellaan-Westerlaan een maximumsnelheid 
van 80 km/u. Op de Westerlaan zal maximaal 50 km/u mogen worden gereden. 
 

2.2.1 Beschrijving tracéontwerp 

Aansluiting A27 tot Provincialeweg 
Dit gedeelte van het tracé volgt de bestaande Ekelstraat. De weg zal bestaan uit 2x2 rij-
stroken met een middenberm van 3 meter en aan de oostzijde van de weg een parallel-
voorziening voor fiets- en landbouwverkeer die aansluit op de reeds bestaande voorzie-
ning ter hoogte van de aansluiting op de A27. In de bijlage is het principe dwarsprofiel 
van dit wegvak weergegeven (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 1). 

2x linksaf 

2x rechtdoor 

1x rechtsaf 

A27 

Bovensteweg 

2x rechtdoor 
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Kruising Provincialeweg-Ekelstraat 
Bij de realisatie van de ontwikkelingen in het kader van het Structuurplan Oosterhout-
Oost zal deze kruising een gedeelte van het verkeer moeten afwikkelen. In het ontwerp is 
deze kruising opgenomen met een verkeersregelinstallatie (VRI). Het fietsverkeer kruist 
hier gelijkvloers de rijbaan van de Ekelstraat. 
 
Provinciale weg tot Hoogstraat 
Dit gedeelte van het tracé vormt een knelpunt ten aanzien van de bebouwing in relatie tot 
de dimensionering van de nieuwe weg met 2x1 rijstroken (zonder middenberm) en aan 
beide kanten een parallelvoorziening (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 2). Een 
aantal bedrijfsgebouwen en woningen zullen moeten worden geamoveerd bij aanleg. 
 
Kruising Hoogstraat-Heistraat 
De Hoogstraat kruist bij deze kruising ongelijkvloers de Heistraat, er is geen directe 
uitwisseling van de Hoogstraat met de Heistraat mogelijk. De tunnel onder de Heistraat is 
gedimensioneerd op fietsverkeer. Verkeer tussen Oosterhout en Oosteind moet de route 
via de Bovensteweg volgen. 
 
Hoogstraat - Aansluiting Oosterhout-Oost 
Op dit wegvak ontstaat een aantal knelpunten van het nieuwe tracé met bestaande be-
bouwing. De dimensionering van de weg is 2x1 rijstroken met aan beide zijden een paral-
lelvoorziening (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 2). Een aantal bedrijfsgebouwen en 
woningen zullen moeten worden geamoveerd bij aanleg. 
 
Aansluiting Oosterhout-Oost 
De ontwikkelingen in het kader van Oosterhout-Oost en de uitbreiding van bedrijventer-
rein Everdenberg zullen op de N629 worden aangesloten door middel van een dubbel-
strooks rotonde met uitwisselingsmogelijkheden voor de parallelvoorzieningen. Door het 
ruimtebeslag van de rotonde zal een woonhuis geamoveerd moeten worden. 
 
Aansluiting Oosterhout-Oost - Heikantsestraat 
De dimensionering van de weg is 2x1 rijstroken met aan beide zijden een 
parallelvoorziening (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 2). Een aantal woonhuizen 
zullen moeten worden geamoveerd bij aanleg. 
 
Kruising Heikantsestraat-Heistraat 
De Heikantsestraat sluit op beide kanten de parallelvoorziening van de nieuwe N629 aan. 
Uitwissling kan niet plaatsvinden met de hoofdrijbaan. De fietsverbinding is gerealiseerd 
door aanleg van een fietstunnel onder de Heistraat. 
 
Heikantsestraat-Groenstraat 
Dit wegvak heeft 2x1 rijstroken met aan beide zijden een parallelvoorziening 
(Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 2). 
 
Kruising Groenstraat-Heistraat 
De Groenstraat sluit aan beide kanten aan op de parallelvoorziening van de nieuwe N629. 
Uitwisseling kan niet plaatsvinden met de hoofdrijbaan. De fietsverbinding is gerealiseerd 
door aanleg van een fietstunnel onder de Heistraat. Als gevolg van de vormgeving van het 
kruispunt zal een woonhuis moeten worden geamoveerd bij aanleg. 
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Groenstraat - Middellaan (Heistraat) 
Dit wegvak heeft 2x1 rijstroken met aan beide zijden een parallelvoorziening 
(Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 2). 
 
Kruising Middellaan-Westerlaan 
De N629 sluit aan op de toekomstige turborotonde bij Dongen. De aan de noordelijke kant 
van de nieuwe weg gelegen parallelvoorziening loopt over het terrein van de volkstuinen 
en sluit (met een VRI) aan op de Westerlaan ten noorden van de kruising. De zuidelijk 
gelegen parallelvoorziening loopt gedeeltelijk parallel aan de Westerlaan richting het 
zuiden en sluit middels een VRI aan op de kruising Westerlaan-Doelstraat. 
 
Middellaan - Steenstraat (Westerlaan/Duiventorenbaan) 
Van de kruising Steenstraat-Duiventorenbaan tot de  kruising Middellaan-Westerlaan is 
aan de westelijke zijde van de Westerlaan is een parallelweg voorzien. Op de brug is 
voldoende ruimte in de huidige situatie maar huidige wegindeling wordt omgedraaid. In 
de nieuwe situatie komt bij dit wegvak de hoofdrijbaan aan de oostelijke kant te liggen en 
de parallelweg westelijk. De geluidswal langs de Westerlaan wordt in westelijke richting 
verplaatst (tussen de hoofdrijbaan en het fietspad in). Ten noorden van de brug onderaan 
het talud wordt een verbinding voor fietsverkeer gerealiseerd met de Doelstraat ten 
behoeve van de ontsluiting van Dongen (onder de brug) en Het Blik. Oostelijk van de 
Westerlaan is een fietspad voorzien vanaf het kanaal tot de kruising 
Middellaan/Westerlaan. 
 
Brug Wilhelminakanaal 
Wegindeling ten opzichte van de huidige situatie omdraaien. Parallelweg komt nu 
westelijk te liggen en hoofdrijbaan oostelijk. 
 
Kruising Steenstraat-Duiventorenbaan 
De huidige kruising wordt omgevormd in een meerstrooks rotonde. De westelijke 
aftakking van de rotonde sluit aan op de parallelverbinding westelijk gelegen langs de 
Westerlaan. Fietsverbindingen kruisen gelijkvloers de aftakkingen van de rotonde. 
 

2.2.2 Fiets en landbouwverkeer 

Fietsers en landbouwverkeer kunnen in de nieuwe situatie gebruik maken van de parallel-
voorzieningen. Fietsverkeer kan op verschillende plaatsen (Heikantsestraat, Groenstraat, 
Hoogstraat, brug Wilhelminakanaal, Steenstraat) de N629 veilig (ongelijkvloers) kruisen. 
Langs de westelijke zijde van de Westerlaan is een fietspad voorzien. 
Het landbouwverkeer kan het nieuwe tracé kruisen bij de kruising Provincialeweg-Ekel-
straat en Middellaan-Westerlaan. Landbouwverkeer dat het kanaal moet kruisen zal 
gebruik moeten maken van de parallelvoorziening aan de westelijke zijde van de 
Westerlaan. Ter hoogte van de nieuwe kruising op de N629 kan het landbouwverkeer in 
de noordelijke richting ontsluiten.  
 

2.2.3 Ontsluiting voorzieningen 

Het verkeer van en naar de begraafplaats en het tuincentrum wordt afgewikkeld middels 
de parallelvoorziening. De voorzieningen in het  Blik zijn bereikbaar via de Doelstraat 
(aangesloten op de parallelvoorziening van de Westerlaan) en de nieuwe aansluiting van 
Oosterhout-Oost. Voor de ontsluiting van de omgeving van Het Blik (het gebied tussen het 
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Wilhelminakanaal, de Westerlaan en de bestaande Heistraat) worden voorzieningen 
getroffen ter vervanging van de vervallen bestaande ontsluitingsmogelijkheden. De 
rechtstreekse ontsluiting van dit gebied vanaf de Westerlaan komt in principe te 
vervallen, evenals de kruising (Groenstraat/Heistraat) bij de begraafplaats. Voor de 
ontsluiting van dit gebied zijn verschillende varianten onderzocht, die in principe uitgaan 
van een parallelstructuur voor verkeer ten zuiden van de nieuwe N629. Deze 
parallelstructuur kan langs de nieuwe N629 worden gelegd of over bestaande (nu nog 
halfverharde) wegen in dit gebied. Het gebied blijft vanuit Dongen tevens bereikbaar over 
de weg langs het kanaal, onder de brug. 
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2.3 Alternatief Parallel Noord (Pn) 

Het alternatief Pn gaat uit van een grotendeels nieuw tracé dat in hoofdzaak parallel loopt 
aan de huidige N629. 
 
Op het nieuwe tracé geldt tot de kruising Middellaan-Westerlaan een maximumsnelheid 
van 80 km/u. Op de Westerlaan zal maximaal 50 km/u mogen worden gereden. 
 

2.3.1 Beschrijving tracéontwerp 

Aansluiting A27 tot Provincialeweg 
Dit gedeelte van het tracé van volgt de wegas van de bestaande Ekelstraat. De weg zal 
bestaan uit 2x2 rijstroken met een middenberm van 3 meter en aan de oostzijde van de 
weg een parallelvoorziening voor fiets- en landbouwverkeer die aansluit op de reeds 
bestaande voorziening ter hoogte van de aansluiting op de A27. In de bijlage is het prin-
cipe dwarsprofiel van dit wegvak weergegeven (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 1). 
 
Kruising Provincialeweg-Ekelstraat 
Bij de realisatie van de ontwikkelingen in het kader van het Structuurplan Oosterhout-
Oost zal deze kruising een gedeelte van het verkeer moeten afwikkelen. In het ontwerp is 
deze kruising opgenomen met een verkeersregelinstallatie (VRI) met volledige uitwisse-
lingsmogelijkheden. Het fietsverkeer kruist hier gelijkvloers de rijbaan van de Ekelstraat. 
 
Provinciale weg tot Hoogstraat (Nieuw tracé) 
Na de kruising Provincialeweg-Ekelstraat wordt bij het Alternatief Pn afgeweken van de 
bestaande wegas. Het nieuwe tracé bestaat uit 2x1 rijstroken met een brede middenberm 
(10 meter) en zijbermen (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 3a) en loopt  in een rechte 
lijn de Hoogstraat. Een bedrijfsgebouw zal bij de aanleg van het tracé moeten worden 
geamoveerd. Fietspaden en parallelvoorzieningen maken geen deel uit van het nieuwe 
tracé. Landbouw en fietsverkeer kunnen via de bestaande Heistraat worden afgewikkeld.  
 
Kruising Hoogstraat-Nieuw tracé 
Het nieuwe tracé kruist de Hoogstraat  ongelijkvloers door middel van een viaduct over de 
Hoogstraat. 
 
Hoogstraat - Aansluiting Oosterhout-Oost (Nieuw tracé) 
Dit nieuwe wegvak loopt parallel aan en op enige afstand van de huidige Heistraat. De 
weg bestaat uit 2x1 rijstroken met een brede middenberm en zijbermen zonder fiets-
paden en/of parallelvoorzieningen (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 3a). Fietsers, 
en landbouwverkeer worden afgewikkeld via de bestaande Heistraat. 
 
Aansluiting Oosterhout-Oost 
De ontwikkelingen in het kader van Oosterhout-Oost en de uitbreiding van bedrijven-
terrein Everdenberg zullen op het nieuwe tracé worden aangesloten via een dubbel-
strooks rotonde. Tevens is de rotonde aangesloten op de bestaande Heistraat. Fiets-
verkeer kruist het nieuwe tracé ongelijkvloers oostelijk van de rotonde. Landbouwverkeer 
mag geen gebruik maken van de rotonde. 
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Aansluiting Oosterhout-Oost - Heikantsestraat 
Het nieuwe tracé kruist halverwege de Heikantsestraat. Bij het kruisen van de 
Heikantsestraat zal een woning moeten worden geamoveerd. 
 
Heikantsestraat-Groenstraat 
Na de kruising van de Heiskantsestraat buigt het tracé licht af naar het noorden om ver-
volgens ter hoogte van de Groenstraat op de bestaande Heistraat aan te sluiten. Het 
nieuwe wegvak heeft 2x1 rijstroken met brede middenberm en zijbermen 
(Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 3). 
 
Kruising Groenstraat-Heistraat 
Op de kruising vindt geen uitwisseling plaats op de nieuwe weg met verkeer afkomstig 
van de Groenstraat. De noordelijke tak van de Groenstraat is aangesloten op een paral-
lelvoorziening die aantakt op de bestaande Heistraat. De zuidelijke tak van de Groen-
straat loopt dood. De fietsverbinding is gerealiseerd door aanleg van een fietstunnel 
onder de Heistraat. Eén woonhuis vormt een knelpunt als gevolg van de vormgeving van 
het kruispunt en de aansluitende tracés. 
 
Groenstraat - Middellaan (Heistraat) 
Dit wegvak heeft 2x1 rijstroken met aan de noordzijde een parallelvoorziening 
(Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 4). De middenberm tussen de rijstroken van de 
hoofdrijbaan is bij dit wegvak beperkt tot een breedte van 5 meter. 
 
Kruising Middellaan-Westerlaan 
De N629 sluit aan op de toekomstige dubbelstrooks turborotonde bij Dongen. De aan de 
noordelijke kant van de nieuwe weg gelegen parallelvoorziening loopt over het terrein van 
de volkstuinen en sluit (met een VRI) aan op de Westerlaan ten noorden van de kruising.  
 
Middellaan - Steenstraat (Westerlaan/Duiventorenbaan) 
Van de kruising Steenstraat-Duiventorenbaan tot de  kruising Middellaan-Westerlaan is 
aan de westelijke zijde van de Westerlaan is een parallelweg voorzien. Op de brug is 
voldoende ruimte in de huidige situatie maar huidige wegindeling wordt omgedraaid. In 
de nieuwe situatie komt bij dit wegvak de hoofdrijbaan aan de oostelijke kant te liggen en 
de parallelweg westelijk. De geluidswal langs de Westerlaan wordt in westelijke richting 
verplaatst (tussen de hoofdrijbaan en het fietspad in). Ten noorden van de brug onderaan 
het talud wordt een verbinding voor fietsverkeer gerealiseerd met de Doelstraat ten 
behoeve van de ontsluiting van Dongen (onder de brug) en Het Blik. Oostelijk van de 
Westerlaan is een fietspad voorzien vanaf het kanaal tot de kruising Middellaan/ 
Westerlaan. 
 
Brug Wilhelminakanaal 
Wegindeling ten opzichte van de huidige situatie omdraaien. Parallelweg komt nu 
westelijk te liggen en hoofdrijbaan oostelijk. 
 
 
Kruising Steenstraat-Duiventorenbaan 
De huidige kruising wordt omgevormd in een meerstrooks rotonde. De westelijke 
aftakking van de rotonde sluit aan op de parallelverbinding westelijk gelegen langs de 
Westerlaan. Fietsverbindingen kruisen gelijkvloers de aftakkingen van de rotonde. 
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2.3.2 Fiets en landbouwverkeer 

Fietsers en landbouwverkeer kunnen voor het gedeelte dat het tracé over de bestaande 
Ekelstraat/Heistraat gaat gebruik maken van de parallelvoorzieningen. Voor het gedeelte 
van het tracé dat parallel loopt aan de oude route wordt de Heistraat als parallelvoorzie-
ning gebruikt. Fietsverkeer kan op verschillende plaatsen (Provincialeweg, Hoogstraat, 
Nieuwe aansluiting O-O, Groenstraat, Middellaan, Brug Wilhelminakanaal) de N629 veilig 
ongelijkvloers of door middel van een VRI kruisen. Oostelijk langs de Westerlaan is een 
fietspad voorzien. 
Het landbouwverkeer kan het nieuwe tracé kruisen bij de kruising Provincialeweg-Ekel-
straat en Middellaan-Westerlaan. Landbouwverkeer dat het kanaal kruist rijdt op een 
nieuw te realiseren parallelvoorziening over de brug en westelijk langs de Westerlaan. De 
percelen en landbouwbedrijven ten noorden en ten zuiden van de Heistraat zijn goed te 
bereiken.  
 

2.3.3 Ontsluiting van voorzieningen 

Het verkeer van en naar het tuincentrum wordt afgewikkeld via de parallelvoorziening 
noordelijk gelegen van de Heistraat (nieuw tracé). De voorzieningen (onder andere de 
begraafplaats) rond het  Blik zijn in principe bereikbaar via de nieuwe rotonde ten 
behoeve van Oosterhout-Oost. Voor de ontsluiting van de omgeving van Het Blik (het 
gebied tussen het Wilhelminakanaal, de Westerlaan en de bestaande Heistraat) worden 
voorzieningen getroffen ter vervanging van de vervallen bestaande ontsluitingsmoge-
lijkheden. De rechtstreekse ontsluiting van dit gebied vanaf de Westerlaan komt in prin-
cipe te vervallen, evenals de kruising (Groenstraat/Heistraat) bij de begraafplaats. Voor 
de ontsluiting van dit gebied zijn verschillende varianten onderzocht, die in principe 
uitgaan van een parallelstructuur voor verkeer ten zuiden van de nieuwe N629. Deze 
parallelstructuur kan langs de nieuwe N629 worden gelegd of over bestaande (nu nog 
halfverharde) wegen in dit gebied. Het gebied blijft vanuit Dongen tevens bereikbaar over 
de weg langs het kanaal, onder de brug. 
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2.4 Omleidingalternatief Bundeling Zuid (Bz) 

Het alternatief Bz gaat uit van een grotendeels nieuw tracé dat als doel heeft de Wester-
laan te ontlasten. Hiertoe wordt het tracé ter hoogte van het aansluitingspunt van Ooster-
hout-Oost gesplitst en een noordelijke en zuidelijke tak. 
Op het nieuwe tracé geldt  op de noordelijke tak tot de kruising Middellaan-Westerlaan 
een maximumsnelheid van 80 km/u. Op de zuidelijke tak, tot de Steenstraat, geldt even-
eens een maximum snelheid van 80 km/u.  
 

2.4.1 Beschrijving tracéontwerp 

Aansluiting A27 tot Provincialeweg 
Dit gedeelte van het tracé van volgt de wegas van de bestaande Ekelstraat. De weg zal 
bestaan uit 2x2 rijstroken met een middenberm van 3 meter en aan de oostzijde van de 
weg een parallelvoorziening voor fiets- en landbouwverkeer die aansluit op de reeds 
bestaande voorziening ter hoogte van de aansluiting op de A27. In de bijlage is het 
principe dwarsprofiel van dit wegvak weergegeven (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 
1). 
 
Kruising Provincialeweg-Ekelstraat 
Bij de realisatie van de ontwikkelingen in het kader van het Structuurplan Oosterhout-
Oost zal deze kruising een gedeelte van het verkeer moeten afwikkelen. In het ontwerp is 
deze kruising opgenomen met een verkeersregelinstallatie (VRI) met volledige uitwisse-
lingsmogelijkheden. Het fietsverkeer kruist hier gelijkvloers de rijbaan van de Ekelstraat. 
 
Provinciale weg tot Hoogstraat (Nieuw tracé) 
Na de kruising Provincialeweg-Ekelstraat wordt, net als bij het alternatief Parallel Noord,  
afgeweken van de bestaande wegas. Het nieuwe tracé bestaat uit 2x1 rijstroken met een 
brede middenberm (10 meter) en zijbermen (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 3a) en 
loopt met een rechte lijn richting de Hoogstraat. Bij aanleg van de weg zal een 
bedrijfsgebouw geamoveerd moeten worden. Fietspaden en parallelvoorzieningen maken 
geen deel uit van het nieuwe tracé. Landbouw en fietsverkeer kunnen via de bestaande 
Heistraat worden afgewikkeld.  
 
Kruising Hoogstraat-Nieuw tracé 
Het nieuwe tracé kruist de Hoogstraat  ongelijkvloers door middel van een viaduct over de 
Hoogstraat. 
 
Hoogstraat - Aansluiting Oosterhout-Oost (Nieuw tracé) 
Dit nieuwe wegvak loopt parallel aan en op enige afstand van de huidige Heistraat. De 
weg bestaat uit 2x1 rijstroken met een brede middenberm en zijbermen zonder fiets-
paden en/of parallelvoorzieningen (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 3a). Fietsers, 
en landbouwverkeer worden afgewikkeld via de bestaande Heistraat. 
 
Aansluiting Oosterhout-Oost 
De ontwikkelingen in het kader van Oosterhout-Oost en de uitbreiding van bedrijventer-
rein Everdenberg zullen op het nieuwe tracé worden aangesloten middels een dubbel-
strooks rotonde. Tevens is de rotonde via de noordelijke tak op de bestaande Heistraat 
voor het doorgaande verkeer richting Dongen. De zuidelijke tak is bestemd voor het door-
gaande verkeer in de richting van Tilburg. Landbouwverkeer mag geen gebruik maken van 
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de rotonde. Fietsverkeer kruist het nieuwe tracé aan de westelijke zijde ongelijkvloers en 
sluit aan op de Heistraat ter hoogte van de kruising met de Heikantsestraat. Een woonhuis 
en bedrijfsgebouw moeten worden geamoveerd bij aanleg van deze aansluiting.  
  
Aansluiting Oosterhout-Oost - Heikantsestraat (Nieuw tracé, noordelijke tak) 
De Heikantsestraat wordt door de noordelijk tak gesneden ter hoogte van kruising met de 
Heistraat. De directe verbinding van de Heikantsestraat met de Heistraat vervalt. De 
Berkenstraat sluit aan op de parallelvoorziening noordelijk gelegen langs de Heistraat. De 
parallelvoorziening sluit aan op de bestaande Heistraat. Ter hoogte van de Oude 
Dongense Baan wordt een fietstunnel aangelegd onder het nieuwe tracé (zuidelijke tak) 
welke aansluit op de Oude Dongense Baan westelijk van het nieuwe tracé. 
 
Heikantsestraat-Groenstraat 
Na de kruising van de Heiskantsestraat loop het tracé in een rechte lijn door om vervol-
gens ter hoogte van de Groenstraat op de bestaande Heistraat aan te sluiten. Het nieuwe 
wegvak heeft 2x1 rijstroken met middenberm van 5 meter en zijbermen (Bijlagenrapport, 
Principe dwarsprofiel 7). Bij dit wegvak zijn geen parallelwegen of fietspaden voorzien, 
fietsers en landbouwvoertuigen worden via de bestaande Heistraat afgewikkeld. 
 
Kruising Groenstraat-Heistraat 
Op de kruising vindt geen uitwisseling plaats op de nieuwe weg met verkeer afkomstig 
van de Groenstraat. De noordelijke tak van de Groenstraat is aangesloten op een parallel-
voorziening die aantakt op de bestaande Heistraat. Op deze parallelweg wordt ook het 
tuincentrum ontsloten. De zuidelijke tak van de Groenstraat loopt dood. De fietsverbin-
ding is gerealiseerd door aanleg van een fietstunnel onder de Heistraat. Eén woonhuis 
vormt een knelpunt als gevolg van de vormgeving van het kruispunt en de aansluitende 
tracés. 
 
Groenstraat - Middellaan (Heistraat) 
Dit wegvak heeft 2x1 rijstroken met aan de noordzijde een parallelvoorziening 
(Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 8). De middenberm tussen de rijstroken van de 
hoofdrijbaan is bij dit wegvak eveneens 5 meter breed. 
 
Kruising Middellaan-Westerlaan 
De N629 sluit aan op de toekomstige dubbelstrooks turborotonde bij Dongen. De aan de 
noordelijke kant van de nieuwe weg gelegen parallelvoorziening loopt over het terrein van 
de volkstuinen en sluit (met een VRI) aan op de Westerlaan ten noorden van de kruising.  
 
Aansluiting Oosterhout-Oost - Nieuwe brug (Nieuw tracé, zuidelijke tak) 
De zuidelijke tak van het nieuwe tracé kruist de Heikantsestraat en loopt vervolgens paral-
lel aan de Brede Heistraat en richting het kanaal. De nieuwe weg heeft 2x1 rijstroken met 
een brede middenberm. Ten behoeve van de kruising van het kanaal lopen de rijstroken 
steeds dichter naar elkaar toe. Aan de oostzijde van het wegvak bevindt zich een parallel-
voorziening die de Heikantsestraat verbindt met de weg langs het kanaal (Wilhelmina-
kanaal-noord). Deze weg blijft behouden bij aanleg van de nieuwe brug. Westelijk van het 
tracé verbindt een parallelweg de Brede Heistraat met de Heikantsestraat. 
 
Nieuwe brug - Steenstraat 
Na de kruising van het kanaal via de nieuwe brug buigt het tracé in oostelijke richting af 
om vervolgens parallel aan de Kanaaldijk noord de aansluiting met de Steenstraat te 
realiseren. Het ruimtebeslag van de weg is op dit wegvak zo beperkt mogelijk gehouden, 
2x1 rijstroken zonder middenberm (Bijlagenrapport, Principe dwarsprofiel 9). 
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Kruising Nieuw tracé - Steenstraat 
Het nieuwe tracé sluit via een dubbelstrooks rotonde aan op de Steenstraat. Fietsver-
bindingen kruisen hier ongelijkvloers.  
 
Middellaan - Steenstraat (Westerlaan/Duiventorenbaan) 
Dit wegvak wordt aangepast om sluipverkeer richting Oosterhout te ontmoedigen. De 
directe aansluiting van de Oude Dongensebaan op de Westerlaan komt te vervallen. De 
Oude Dongensebaan wordt verbonden met de Doelstraat welke wel direct op de Wester-
laan aantakt. Landbouwverkeer kan gebruik maken van de Westerlaan.  
 
Huidige brug Wilhelminakanaal 
Geen aanpassingen. 
 

2.4.2 Fiets en landbouwverkeer 

Fietsers en landbouwverkeer kunnen voor het gedeelte dat het tracé over de bestaande 
Ekelstraat/Heistraat gaat gebruik maken van de parallelvoorzieningen. Voor het gedeelte 
van het tracé dat parallel loopt aan de oude route wordt de Heistraat als parallelvoor-
ziening gebruikt. De zuidelijke tak van het nieuwe tracé doorsnijdt het gebied. De land-
bouwpercelen nabij bedrijventerrein Everdenberg kunnen worden bereikt via de Hoog-
straat en de weg langs het kanaal (onder de nieuwe brug door). Het Blik wordt ontsloten 
via de Doelstraat op de Westerlaan. Hiervan kunnen ook landbouwvoertuigen gebruik 
maken. 
 
Fietsverkeer kan op verschillende plaatsen (Provincialeweg, Hoogstraat, Nieuwe aan-
sluiting O-O, Oude Dongense Baan, Groenstraat, Middellaan) de N629 veilig ongelijk-
vloers of door middel van een VRI kruisen.  
 

2.4.3 Ontsluiting voorzieningen 

Het verkeer van en naar het tuincentrum wordt afgewikkeld over de parallelvoorziening 
noordelijk gelegen van de Heistraat (nieuw tracé, noordelijke tak). De voorzieningen (o.a. 
de begraafplaats) in het  Blik zijn bereikbaar via de Doelstraat (aangesloten op de 
Westerlaan). Daartoe moet een deel van de Doelstraat worden verhard. Voor de ontslui-
ting van de omgeving van Het Blik (het gebied tussen het Wilhelminakanaal, de Wester-
laan en de bestaande Heistraat) worden voorzieningen getroffen ter vervanging van de 
vervallen bestaande ontsluitingsmogelijkheid bij de begraafplaats. 
Voor de ontsluiting van dit gebied en de doorgaande route voor langzaam verkeer zijn 
verschillende varianten onderzocht, die in principe uitgaan van een parallelstructuur voor 
verkeer ten zuiden van de nieuwe N629. Deze parallelstructuur kan langs de nieuwe N629 
worden gelegd of over bestaande (nu nog halfverharde) wegen in dit gebied.  
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3 Verkeer 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de alternatieven op het verkeer (verkeersafwikkeling 
en verkeersveiligheid) en op de verkeersstructuur beschreven. Daarbij is gebruik gemaakt 
van de verkeersgegevens die ten behoeve van Fase 1 van dit MER zijn verzameld en 
beschreven (MER Fase 1, hoofdstukken 2 en 6). 

3.2 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor de effecten op verkeer is weergegeven in tabel 3.1. Binnen 
het thema verkeer is onderscheid gemaakt in vier aspecten.  
 
Tabel 3.1 Het beoordelingskader voor het thema verkeer 

thema aspect criterium 

Reistijd Steenstraat-A27 
Reistijd Middellaan-A27 
Onzekerheid in reistijden 

Verkeersafwikkeling 

Kans op terugslag op A27  
Duurzaam veilig Verkeersveiligheid 
Afname aantal conflictpunten 

Leefbaarheid Oversteekbaarheid 
Toekomstvastheid 
Benutting infrastructuur 
Mogelijkheden OV 

ve
rk

ee
r e

n 
ve

rv
oe

r 

Verkeersstructuur 

Ontsluiting OWN 

 

3.3 Beschrijving van de effecten 

3.3.1 Verkeersafwikkeling 

Reistijden 
De drie alternatieven hebben een vergroting van de capaciteit en een betere vormgeving 
van de kruisingen en rotondes tot gevolg. Daardoor neemt de kans op vertraging die (blij-
kens de dynamische modellering) in de referentiesituatie 2020 met name in de avond-
spits kan optreden af. Dit effect is voor de drie alternatieven aanwezig en wordt positief 
beoordeeld (+). Het oordeel is niet sterker positief omdat volgens de probleemanalyse in 
MER Fase 1 de kans op vertraging en omvang van de vertraging niet als zeer ernstig is 
gekarakteriseerd. 
Voor het traject Steenstraat - A27 is de beoordeling voor alternatief Bz sterk positief (++) 
omdat het verkeer op deze relatie voor een groter deel van het traject gebruik maakt van 
een ruim gedimensioneerde weg en de rotonde bij de Middellaan niet hoeft te passeren. 
Verkeer tussen Oosteind zal bij alternatief Nulplus door de afsluiting van de Hoogstraat 
voor wegverkeer moeten omrijden. 
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Onzekerheid reistijden 
Bij de drie alternatieven neemt de onzekerheid over de reistijden af, doordat er geen land-
bouwverkeer meer op de hoofdrijbaan rijdt en de doorstromingsknelpunten (met name de 
kruisingen) niet meer aanwezig zijn. De beoordeling voor de alternatieven is positief (+).  
 
Kans op terugslag A27 
Op basis van de dynamische modellering is in MER Fase 1 geconstateerd dat de aanslui-
ting bij de A27 onvoldoende capaciteit heeft, waardoor terugslag op de A27 kan optreden. 
In de ontwerpen voor de drie alternatieven is de capaciteit van de aansluiting verruimd. 
De alternatieven zijn voor dit tracédeel gelijk. Door de aanpassing van de capaciteit neemt 
de kans op terugslag sterk af. Omdat de terugslag als negatief wordt ervaren is de beoor-
deling op dit criterium voor de drie alternatieven positief (++). 
 

3.3.2 Verkeersveiligheid 

Duurzaam veilige inrichting 
Bij het uitwerken van de alternatieven is als uitgangspunt  gehanteerd dat de alterna-
tieven worden vormgegeven op basis van de richtlijnen voor Duurzaam Veilig. Doordat 
deze uitgangspunten strikt zijn gehanteerd -waardoor met name bij het alternatief Nul-
plus sloop van woningen en bedrijfsgebouwen noodzakelijk is- voldoen de drie 
alternatieven aan Duurzaam Veilig. De drie alternatieven zijn op dit positief beoordeeld 
(+). 
 
Afname aantal conflictpunten 
Bij de drie alternatieven neemt het aantal conflictpunten af. De verbetering van de ver-
keersveiligheid als gevolg van het veiliger worden van de aansluiting op de A27 (kleinere 
kans op terugslag) is verdisconteerd in de beoordeling van dat criterium. De drie alterna-
tieven worden positief (+) beoordeeld. 
 

3.3.3 Leefbaarheid 

Binnen het thema verkeer is alleen aandacht besteed aan de oversteekbaarheid als 
onderdeel van de leefbaarheid. De effecten op geluid en lucht zijn bij de respectievelijke 
thema's beschreven.  
 
Oversteekbaarheid 
Uit de dynamische modellering uit MER Fase 1 blijkt dat de oversteekbaarheid van de 
N629 slecht is. Bij alle alternatieven wordt een parallelstructuur aangebracht, waarvan 
vanaf de erftoegangen gebruik kan worden gemaakt. De wachttijden voor oversteken en 
oprijden van de hoofdrijbaan zijn daardoor niet meer aanwezig. In de ontwerpen van de 
drie alternatieven voorzieningen voor langzaam verkeer opgenomen, onder andere in de 
vorm van ongelijkvloerse oversteken (fietstunnels).  
Door de opgenomen voorzieningen is de beoordeling van de oversteekbaarheid voor de 
drie alternatieven positief (+). 
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3.3.4 Verkeersstructuur 

Toekomstvastheid 
In MER Fase 1 is reeds een beoordeling van de toekomstvastheid van de alternatieven op-
genomen. Bij deze beoordeling gaat het om de restcapaciteit na 2020, om de mogelijk-
heden om  -indien nodig- na 2020 de capaciteit alsnog uit te breiden en het 'geenspijt-
gehalte' van de infrastructurele maatregelen die nu worden getroffen in het geval er na 
2020 een verdere uitbreiding nodig blijkt te zijn. 
Alternatief Nulplus wordt ten aanzien van de toekomstvastheid positief (+) beoordeeld, 
omdat de restcapaciteit (gedeelte van de Westerlaan tussen de Steenstraat en de Middel-
laan, met name de rotonde Westerlaan-Middellaan) beperkt is.  
De toekomstvastheid van alternatief Pn wordt positief beoordeeld (++). Dit alternatief 
heeft tot 2020 voldoende capaciteit. Uit de dynamische modellering voor de referentie-
situatie 2020 blijkt het wegvak met de hoogste I/C-verhouding (de Westerlaan) als 
zodanig geen knelpunt vormt. In het geval op termijn zou blijken dat alsnog knelpunten 
gaan ontstaan kan eventueel alsnog de infrastructuur worden aangepast. Dit kan dan in 
de vorm van een aanpassing van de rotonde Westerlaan-Middellaan en eventueel 
verbreding van de Westerlaan (inclusief een nieuwe of aangepaste brug). 
 
De toekomstvastheid van alternatief Bz wordt zeer positief beoordeeld (+++) omdat dit 
alternatief ook na 2020 voldoende restcapaciteit heeft. 
 
Benutting infrastructuur 
In MER Fase 1 is een beoordeling gemaakt van de benutting van de infrastructuur. Uit-
gangspunt daarbij is dat onderbenutting negatief wordt beoordeeld.  
De alternatieven Nulplus en Pn worden positief beoordeeld (+). Alternatief Bz wordt van-
wege de lage verkeersbelasting op het wegvak tussen de Steenstraat en het splitsings-
punt negatief beoordeeld (-). 
 
Mogelijkheden openbaar vervoer 
Bij de uitwerking van de alternatieven is rekening gehouden met de mogelijkheden om 
openbaar vervoer (bussen) over de N629 te kunnen laten rijden. Doordat bij alle alter-
natieven de infrastructuur wordt aangepast, onder andere met een parallelstructuur, ont-
staan in vergelijking met de referentiesituatie betere mogelijkheden om buslijnen en -hal-
tes door het studiegebied te lijnen. De drie alternatieven worden positief beoordeeld (+).  
 
Ontsluiting onderliggend wegennet 
In alle alternatieven is rekening gehouden met de ontsluiting van het studiegebied en de 
aantakking van het wegennet op de N629. De beoordeling van alternatief Nulplus is neu-
traal, omdat bij dit alternatief weinig verandert.  
Alternatief Pn wordt licht negatief beoordeeld (-) omdat met name het gebied ten westen 
van Dongen, tussen het kanaal en de N629, minder goed ontsloten zal worden. Door het 
wegvallen van directe aansluitingen wordt dit gebied minder snel bereikbaar vanuit 
Dongen.  
Voor alternatief Bz is de beoordeling neutraal tot licht negatief (0/-). Door het vervallen 
van de bestaande aansluiting bij de begraafplaats wordt het gebied minder goed toe-
gankelijk.  
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3.4 Overzicht beoordelingen 

In tabel 3.2 is het overzicht van de beoordelingen opgenomen. 
 
Tabel 3.2 Overzicht van de beoordelingen voor het thema verkeer 

thema aspect criterium 0+ Pn Bz 

Reistijd Steenstraat-A27 + + ++ 

Reistijd Middellaan-A27 + + + 

Onzekerheid in reistijden + + + 

Verkeersafwikkeling 

Kans op terugslag op A27  ++ ++ ++ 

Duurzaam veilig + + + Verkeersveiligheid 
Afname aantal conflictpunten + + + 

Leefbaarheid Oversteekbaarheid + + + 

Toekomstvastheid - + + 

Benutting infrastructuur + + - 

Mogelijkheden OV + + + 

ve
rk

ee
r 

en
 v

er
vo

er
 

Verkeersstructuur 

Ontsluiting OWN 0 - 0/- 
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4 Milieueffecten MER Fase 2 

4.1 Bebouwing, landbouw en recreatie 

4.1.1 Beoordelingskader 

In het onderstaande is het beoordelingskader beschreven. Tabel 4.1 geeft het beoorde-
lingskader weer.  
 
Bebouwing 
Bij de beschrijving van de effecten op de bestaande woningen en bedrijfspanden is 
gebruik gemaakt van de voorlopige ontwerpen. Bij het vervaardigen van de ontwerpen is 
zo veel als mogelijk geprobeerd de tracés in te passen en bestaande panden te sparen.  
Desondanks is het mogelijk dat als gevolg van het voorlopige ontwerp van een tracé, bij 
realisatie, bestaande bebouwing geamoveerd zal moeten worden.  
In MER Fase 1 is een inschatting gemaakt hoeveel knelpunten aanwezig per alternatief en 
variant. Op basis van de meer uitgewerkte ontwerpen voor MER Fase 2 is in kaart gebracht 
welke locaties per alternatief een knelpunt vormen. 
Bij het in kaart brengen van de effecten op bebouwing is alleen verlies van woonfunctie en 
bedrijfgebouw gerekend indien het profiel van de weg het betreffende object daadwer-
kelijk raakt of als de ontsluiting van het perceel niet meer gegarandeerd kan worden.  
 
Landbouw 
De ligging van een tracé kan gevolgen hebben voor de landbouw in het zoekgebied. Per 
alternatief is in kaart gebracht hoe het landbouwverkeer wordt ontsloten en hoe groot het 
verlies aan landbouwgrond is.  
 
Recreatie 
De doorsnijding van een gebied dat recreatief gebruik kent maakt het gebied minder aan-
trekkelijk. Daarnaast vormt de doorsnijding een barrière voor verder recreatief gebruik 
van het gebied. Per alternatief is het effect op de routering en aantrekkelijkheid van 
recreatiemogelijkheden beschreven. 
 
Tabel 4.1 Het beoordelingskader voor het thema bebouwing, landbouw en recreatie 

aspect criterium 
Verlies woonfunctie Bebouwing 
Verlies bedrijfsgebouwen 
Verlies aan landbouwgrond Landbouw 
Bereikbaarheid percelen 
Recreatieve routes Recreatie 
Aantrekkelijkheid recreatie 

 

4.1.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Bebouwing 
In MER fase 1 zijn globaal de mogelijke knelpunten voor de bebouwing behandeld (figuur 
4.1). Hieruit volgt dat woningen en overige bebouwing met name geconcentreerd zijn 
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langs de Heistraat en in Het Blik. Daarnaast zijn de begraafplaats, het tuincentrum en de 
tennishal belangrijke voorzieningen. 
 
Landbouw 
Met name ten noorden van het kanaal is het overgrote deel van de grond van het studie-
gebied in gebruik als landbouwgrond. Ten zuiden van het kanaal beslaan de bossen van 
de boswachterij Dorst het grootste oppervlak. In de huidige situatie mogen landbouw-
voertuigen gebruik maken van de N629. Erven zijn direct aangesloten op de weg en op 
alle kruispunten is volledige uitwisseling van verkeer mogelijk. 
 
Aantrekkelijkheid 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 uit-
loopgebied voor Dongen.  
Het deel van het onderzoeksgebied ten zuiden van het kanaal heeft ook een functie als 
lokaal recreatief uitloopgebied voor Dongen (minder voor Oosterhout) maar heeft daar-
naast ook een regionale recreatieve functie. Door de aaneengeslotenheid van de Bos-
wachterij Dorst heeft het bosgebied ten zuiden van het kanaal meer kwaliteit als wandel-
gebied (extensieve recreatie).  
 

 
Figuur 4.1 Aandachtspunten met betrekking tot bebouwing, landbouw en recreatie 

 
 
Recreatieve routes 
Door de functie van het Blik als uitloopgebied lopen de recreatieve routes in dit gebied 
hoofdzakelijk in oost-westelijke richting van en naar de kern van Dongen. Daarbij zijn de 
Oude Dongense Baan en de weg langs het kanaal de belangrijkste.  

N Aandachtspunten objecten  

Bosgebied (recreatie extensief) 

Tennishal 

Bebouwing, landbouw en recreatie 

� 

Legenda 

Uitloopgebied  

� Begraafplaats 

Tuincentrum 
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Onderscheid moet gemaakt worden tussen recreatieve fietsroutes en wandelroutes. De 
fietsroutes zijn over het algemeen langer maar stellen hogere eisen aan het pad (geen 
zandpad/weg). Daarnaast zullen fietsers zich ook meer in noord-zuid richting door het 
studiegebied begeven. 
De routes in de Duiventoren omvatten het gehele bosgebied, maar de weg langs het 
kanaal is voor wandelaars de meest gebruikte ingang van het bos. Ter hoogte van de 
Steenstraat is een ingang voor een fietspad door het bosgebied. Op de bospaden (zand) 
zullen doorgaans weinig fietsers zich begeven. 
 
Autonome ontwikkeling 
Op het gebied van bebouwing, landbouw en recreatie zijn geen autonome ontwikkelingen 
verwacht. De beoordeling van de effecten indien Oosterhout-Oost is gerealiseerd zijn 
apart beschreven in paragraaf 4.1.5. 

4.1.3 Effecten 

Bij de onderstaande 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.  
 
Verlies van woonfunctie en bedrijfsgebouwen 
Zoals genoemd zijn in de huidige en de referentiesituatie de knelpunten met betrekking 
tot bebouwing met name geconcentreerd langs de Ekelstraat, de Heistraat en het Blik. Per 
alternatief is in het onderstaande onderzocht of de realisatie van het tracé leidt tot verlies 
van woonfunctie en/of bedrijfsgebouwen.   
In tabel 4.2 is een samenvatting gegeven van de resultaten per alternatief.  
 
Tabel 4.2  Knelpunten t.a.v. bestaande bebouwing 

 Verlies aan woonfunctie Verlies bedrijfsgebouwen 
0+ 10 6 
Pn 3 2 
Bz 3 1 

 
 
Nulplus-alternatief 
De toevoeging van een parallelstructuur zorgt bij het Nulplus-alternatief voor een toename 
van het ruimtebeslag. Dit heeft met name gevolgen ter hoogte van kruisingen en door de 
parallelvoorzieningen.  
 
In de figuren 4.2 tot en met 4.5 is aangegeven welke knelpunten ten aanzien van be-
bouwing ontstaan. Het gaat om 10 objecten met een woonfunctie en 6 bedrijfsgebouwen. 



 
 

 projectnr. 165465   MER N629 Dongen-Oosterhout 
 april 2008 Fase 2 
 Versie 1.1 definitief concept  
   

 blad 35 van 114   

 
Figuur 4.2 De knelpunten ten aanzien van bebouwing ter hoogte van de Provincialeweg 
 

 
Figuur 4.3 De knelpunten ten aanzien van bebouwing van het Nulplus-alternatief westelijk 

van de aansluiting op Oosterhout-Oost 
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Figuur 4.4 De knelpunten ten aanzien van bebouwing bij het Nulplus-alternatief ter hoogte 

van de nieuwe aansluiting van Oosterhout-Oost  
 
 

 
Figuur 4.5 De knelpunten ten aanzien van bebouwing bij het Nulplus-alternatief ter hoogte 

van de begraafplaats  
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Parallel Noord 
In de figuren 4.6 tot en met 4.8 is aangegeven welke knelpunten ten aanzien van 
bebouwing ontstaan. Bij het alternatief Parallel Noord is een drietal woningen en twee 
bedrijfsgebouwen niet inpasbaar in het ontwerp. 
 

 
Figuur 4.6 De knelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Parallel Noord ter 

hoogte van het viaduct over de Hoogstraat  
 

 
Figuur 4.7 De knelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Parallel Noord ter 

hoogte de Heikantsestraat 
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Figuur 4.8 De knelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Parallel Noord ter 

hoogte van de begraafplaats. 

 
 
Bundeling Zuid 
In de figuren 4.9 tot en met 4.11 is aangegeven welke knelpunten ten aanzien van 
bebouwing ontstaan bij realisatie van alternatief Bundeling Zuid. Een drietal woningen zal 
bij dit alternatief niet kunnen worden gehandhaafd. 
 

 
Figuur 4.9 De knelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Bundeling Zuid ter 

hoogte van het viaduct over de Hoogstraat  
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Figuur 4.10 De knelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Bundeling Zuid ter 

hoogte van de Heikantsestraat. 
 

 
Figuur 4.11 De knelpunten ten aanzien van bebouwing bij het alternatief Bundeling Zuid ter 

hoogte van de begraafplaats 
 
 
Gevolgen voor landbouw 
De aanleg van een weg zal in principe weinig invloed hebben op de werkgelegenheid in 
het gebied. Bereikbaarheid van woningen en bedrijven is een ontwerpopgave voor de 
tracés van de alternatieven. Bij het ontwerp is tevens zoveel mogelijk rekening gehouden 
met de begrenzing van de percelen. De effecten met betrekking tot landbouw hebben 
betrekking op het verlies aan landbouwgrond door het ruimtebeslag van de weg en de 
bereikbaarheid van de percelen. 
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Verlies aan landbouwgrond 
Omdat in het ontwerp, met het oog op de ontwikkeling van Oosterhout-Oost, gekozen is 
voor het parkway-principe met een brede middenberm en zijbermen is het ruimtebeslag 
van de weg iets groter dan gebruikelijk. In tabel 4.3 is per alternatief het totale ruimte-
beslag (ha) op landbouwgrond weergegeven. De berekening is gebaseerd op de lengte 
van het tracé op landbouwgrond en de maximale breedte van het wegprofiel. Bij het 
alternatief Bundeling Zuid is ook rekening gehouden met het talud van de nieuwe brug 
aan beide zijden van het kanaal. 
 
Tabel 4.3  Ruimtebeslag op landbouwgrond 

 Ruimtebeslag (ha) 
0+ 0 
Pn 10 
Bz 18 

 
 
Bereikbaarheid percelen 
Het Nulplus-alternatief heeft geen invloed op de bereikbaarheid van de percelen en erven. 
Parallel-voorzieningen aan beide zijden van de weg dragen hier zorg voor. De beoordeling 
voor dit criterium is neutraal ten opzichte van de referentiesituatie. 
Het alternatief Parallel Noord sorteert eveneens geen effect op de bereikbaarheid van per-
celen voor landbouwvoertuigen als gevolg van de parallelvoorziening langs de Westerlaan 
en Heistraat (tot Heikantsestraat) en de functie van de Heistraat als parallelweg van het 
nieuwe tracé (vanaf Groenstraat richting Oosteind). Parallel Noord is neutraal beoordeeld. 
De zuidtak van alternatief Bundeling Zuid snijdt het landbouwgebied doormidden en is 
een barrière voor landbouwvoertuigen. De voertuigen kunnen de zuidelijke tak alleen pas-
seren door de via onderdoorgang van de nieuwe brug bij het kanaal. De percelen in het 
Blik zijn ontsloten via de Westerlaan (Doelstraat) en een parallelweg vanaf de Middellaan 
zuidelijk gelegen langs de Heistraat tot de Heikantsestraat. Alternatief Bundeling Zuid 
verslechtert de bereikbaarheid van landbouw percelen en is licht negatief beoordeeld. 
 
Recreatieve routes 
Het Nulplus-alternatief zal geen effect hebben op de recreatieve routes binnen het plan-
gebied. De oost-west route vanuit de kern Dongen wordt niet aangetast en de noord-zuid 
route voor met name fietsers is door het aanleggen van fietstunnels onder de Heistraat 
gewaarborgd. Nulplus is neutraal beoordeeld (0). 
 
Het alternatief Parallel-Noord verstoort eveneens geen recreatieve fiets of wandelroutes 
en is neutraal beoordeeld (0). 
 
De zuidelijke tak van alternatie Bundeling Zuid verstoort ten noorden van het kanaal geen 
recreatieve routes omdat de verbinding van de Oude Dongense Baan met de 
Heikantsestraat door middel van een fietstunnel gewaarborgd is. Tevens is de weg langs 
de noordzijde van het kanaal nog beschikbaar als recreatieve route omdat deze onder de 
nieuwe brug door loopt.  
Door de bundeling van het tracé met het kanaal aan de zuidzijde van het kanaal en de 
aansluiting met de Steenstraat verstoort het alternatief de ingang van het uitloopgebied 
de Duiventoren. De weg langs het kanaal zal begaanbaar blijven maar verliest zijn functie 
als recreatieve route. Het alternatief heeft geen effect op fietsroutes in het gebied. Alter-
natief Bundeling Zuid is voor dit criterium negatief beoordeeld (- -). 
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Aantrekkelijkheid recreatie 
De aantrekkelijkheid voor recreatie wordt bij alternatief Bundeling Zuid negatief beïn-
vloed door de ligging van het tracé in het bosgebied zuidelijk van het kanaal. De bunde-
ling van de weg met het kanaal mitigeert de omvang van de effecten maar in beperkte 
mate. Het alternatief scoort negatief (- -). De andere twee alternatieven worden neutraal 
beoordeeld (0). 
 

4.1.4 Overzicht beoordelingstabel 

Tabel 4.4 Overzicht beoordeling van het onderdeel bebouwing, landbouw en recreatie 
aspect criterium 0+ Pn Bz 

Verlies woonfunctie - - - - - Bebouwing 
Verlies bedrijfsgebouwen - - 0 0 

Verlies landbouwgrond 0 - - - Landbouw 
Bereikbaarheid percelen 0 0 - 

Recreatieve routes 0 0 - - Recreatie 
Aantrekkelijkheid recreatie 0 0 - -  

 
 

4.1.5 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost 

Bij de realisatie van de plannen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost zal in 
de referentiesituatie het totale areaal landbouwgrond in het zoekgebied sterk afnemen. 
Daarnaast zullen de gebieden gelegen tussen de woon- en bedrijfclusters als recreatief 
uitloopgebied in gebruik zijn. 
 
Tabel 4.5 geeft de effectscores van bebouwing,  landbouw en recreatie weer in het geval 
de ontwikkelingen van Oosterhout-Oost in beschouwing worden genomen. 
 
Tabel 4.5 Overzicht beoordelingstabel thema bebouwing, landbouw en recreatie inclusief 

de ontwikkelingen in het kader van het structuurplan Oosterhout-Oost 
aspect criterium 0+ Pn Bz 

Verlies woonfunctie - - - - - Bebouwing 
Verlies bedrijfsgebouwen - - 0 0 

Verlies landbouwgrond 0 0 0 Landbouw 
Bereikbaarheid percelen 0 0 0 

Recreatieve routes 0 0 - - Recreatie 
Aantrekkelijkheid recreatie 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.  
 
Het ruimtebeslag van de weg ten koste gaat van de landbouw zal klein zijn doordat de 
aanleg van woning- en bedrijvenclusters zal leiden tot een drastische afname van het 
landbouwareaal.  
Wat recreatie betreft worden de effecten op recreatieve routes en de aantrekkelijkheid 
gelijk beoordeeld omdat de negatieve effecten met name de gebieden ten zuiden van het 
kanaal betreft. 
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4.2 Geluid en trillingen 

4.2.1 Wettelijk kader en beleid 

In MER Fase 1 is reeds een uitgebreid overzicht opgenomen van het wettelijk kader en 
beleid van het onderdeel geluid.  
 

4.2.2 Beoordelingskader 

In tabel 4.6 is het beoordelingskader voor geluid en trillingen opgenomen. Dit beoorde-
lingskader is in principe gebaseerd op het beleid en de regelgeving ten aanzien van 
geluid. De criteria zijn daarbij zodanig gekozen dat een zo goed mogelijk inzicht ontstaat 
in de onderscheidende effecten. 
 
Tabel 4.6  Beoordelingskader van het onderdeel geluid en trillingen in MER Fase 2 

Thema Aspect Criterium 
Geluidbelast oppervlak (> 48 dB(A) ) in ha 
Aantal geluidbelaste woningen (> 53 dB(A)) 
Aantal geluidgehinderden 
Aantal geluidgehinderden tijdens aanleg 

Geluidbelasting 

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

Geluid en trillingen 

Trillingen Trillingshinder 

 
Geluidbelasting 
Voor het aspect geluidbelasting is een vijftal criteria onderzocht en beoordeeld. Het gaat 
om het geluidbelast oppervalk, aantal geluidbelaste woningen, aantal geluidgehinderden 
en aantal geluidgehinderden tijdens aanleg. Op basis van de effecten op de verkeers-
belasting is bepaald welke wegen voor het aspect geluid in het onderzoek zijn betrokken.  
 
Trillingen 
Het onderdeel trillingen is overgenomen uit MER Fase 1. Daar is de kans op trillingshinder 
beschreven aan de hand van het aantal objecten dicht langs het tracé. 
 

4.2.3 Effectbeschrijving 

Modelberekeningen 
De effecten van het wegverkeerslawaai zijn berekend met behulp van een geluidmodel. 
Dit model (Geonoise) voldoet aan wettelijke vereisten die aan akoestische modellen wor-
den gesteld.  
 
Het model is gevuld met de verkeersgegevens die zijn ontleend aan de verkeersmodelle-
ring (zie hoofdstuk 6, MER Fase 1 en de bijlage verkeer). Daarbij gaat het om etmaalinten-
siteiten van een gemiddelde weekdag, de verdeling van het verkeer over het etmaal (dag-, 
avond- en nachtperiode) en de verkeerscategorieën (licht, middelzwaar en zwaar). 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met een zogenaamd rastermodel. Hiermee zijn geluid-
contouren gemaakt en is (met behulp van GIS) het geluidbelast oppervlak (per geluid-
belastingsklasse van 5 dB) bepaald. Verder zijn kaarten geproduceerd die het verschil 
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aangeven tussen de geluidbelasting bij de alternatieven en de referentiesituatie (zie 
bijlage geluid). 
Het aantal geluidgevoelige bestemmingen per geluidbelastingsklasse is berekend met 
behulp van GIS. Hierbij is gebruik gemaakt van een bestand waarin alle woonbestem-
mingen in het studiegebied zijn opgenomen. 
 
De geluidbelasting in de GHS is bepaald voor de etmaalperiode van een gemiddelde 
weekdag. Het oppervlak van de GHS per geluidbelastingscategorie is berekend met 
behulp van GIS.  
 
Om de effecten duidelijker te kunnen beschrijven is in het akoestisch model ook de 
geluidbelasting op een ter plaatse van representatieve woningen berekend.  
 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten getoond voor de effecten van de alternatieven in verge-
lijking met de referentiesituatie in 2020. Soms is ter illustratie ook de geluidbelasting in 
de huidige situatie weergegeven. 
 
Detailinformatie over de geluidmodellen, contourenkaarten en kaarten die de verschillen 
laten zien met de referentiesituatie zijn opgenomen in de bijlage geluid.  
 
Geluidbelast oppervlak 
De effecten van de alternatieven op het geluidbelast oppervlak zijn weergegeven in figuur 
4.12. De oppervlakten zijn berekend op basis van de contourenkaarten in de bijlage 
geluid. De verschillen tussen de alternatieven en de referentiesituatie (2020) zijn in figuur 
4.13 weergegeven. In figuur 4.14 is het totale areaal aan geluidbelast oppervlak met een 
geluidbelasting groter dan 48 dB weergegeven.  
 
Alle alternatieven uitgezonderd het Nulplus-alternatief leiden tot een afname van het 
areaal met een lage geluidbelasting (tot 48 dB) en een toename van het areaal met een 
hogere geluidbelasting in vergelijking met de referentiesituatie 2020.  
 
Ter illustratie is ook de huidige situatie in de figuren opgenomen. Ten opzichte van de 
referentiesituatie is het areaal met een lage geluidbelasting hoger. 
 

0

50

100

150

200

250

300

<48 48-53 53-58 58-63 63-68 68 >

Geluidklassen (dB(A))

O
pp

er
vl

ak
te

 (h
a) Huidig 2007

Ref. 2020
0+
Pn
Bz

 
Figuur 4.12 Geluidbelast oppervlak, per geluidbelastingsklasse van 5 dB 
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Figuur 4.13 Geluidbelast oppervlak: verschil met referentiesituatie (2020) 
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Figuur 4.14 Geluidbelast oppervlak, geluidbelasting groter dan 48 dB, verschil met 

referentiesituatie (2020) 
 
 

4.2.4 Geluidbelasting bij gevoelige bestemmingen 

Totaal 
Alle alternatieven hebben effect op de geluidbelasting van woningen in het studiegebied. 
In de figuren 4.15, 4.16 en 4.17 zijn de effecten op het aantal geluidbelaste woningen 
samengevat. Het totaal aantal woningen is bepaald aan de hand van een gegevens-
bestand met de locatie van alle woningen in het studiegebied. In de bijlage geluid zijn 
uitsneden opgenomen van het geluidmodel. 
 
De effecten van het Nulplus-alternatief zijn verwaarloosbaar: in vergelijking met de 
referentiesituatie 2020 is het aantal woningen per geluidbelastingsklasse nagenoeg 
gelijk.  
Ook alternatief Pn heeft in vergelijking met de referentiesituatie 2020 weinig effect. Ook 
bij dit alternatief is het aantal woningen per geluidbelastingsklasse ongeveer gelijk aan 
de referentiesituatie.  
Alternatief Bz laat een daling zien van het aantal woningen in de hogere geluid-
belastingklassen. 
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Figuur 4.15 Aantal geluidbelaste woningen, per geluidbelastingsklasse van 5 dB 
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Figuur 4.16 Aantal geluidbelaste woningen verschil met referentiesituatie (2020) 
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Figuur 4.17 Aantal woningen met een geluidbelasting groter dan 53 dB, vergeleken met de 

referentiesituatie (2020) 
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Maatgevende punten 
Langs de Heistraat/Ekelstraat en Westerlaan zijn puntberekeningen uitgevoerd van 
enkele maatgevende punten op de eerstelijnsbebouwing langs deze wegen. De punten 
zijn opgenomen in een kaart in de bijlage geluid. Hieruit  blijkt dat de geluidbelasting bij 
de alternatieven 0+ en Pn ongeveer gelijk is aan die van de referentiesituatie bij de 
Westerlaan (figuur 4.18). Voor Bz neemt de geluidbelasting duidelijk af. De afname 
bedraagt maximaal ongeveer 3 dB.  
 
Ter hoogte van de Ekelstraat/Heistraat is de geluidbelasting bij het 0+ alternatief nage-
noeg gelijk aan de referentiesituatie (figuur 4.19). Voor de overige alternatieven wordt de 
geluidbelasting met maximaal 8 dB verminderd. 
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Figuur 4.18 Effect op enkele maatgevende punten langs de Westerlaan (verschil met referen-

tiesituatie 2020). Punt 100 ligt bij de brug, punt 106 nabij de aansluiting Wester-
laan-Middellaan. De overige punten liggen hier tussenin. 
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Figuur 4.19 Effect op enkele maatgevende punten langs de Ekelstraat/Heistraat Westerlaan 

(verschil met referentiesituatie 2020). Punt 004 ligt zich ter hoogte van de Hoog-
straat, punt 060 ter hoogte van de Heikantsestraat en punt 067 ter hoogte van de 
Groenstraat. 
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4.2.5 Geluidhinder 

De geluidhinder in de woonomgeving is bepaald met behulp van de methode Miedema. 
Deze methode gaat uit van een relatie tussen de geluidbelasting en het percentage men-
sen dat in meer- of mindere mate hinder ondervindt. Er wordt daarbij onderscheid 
gemaakt tussen drie niveaus van hinder. Basis voor de berekeningen van de hinder is het 
aantal geluidbelaste woningen, waarbij een aanname is gedaan voor het aantal bewoners 
per woning. 
De berekende hinder (in vergelijking met de referentiesituatie 2020) is weergegeven in 
figuur 4.20. De verhouding tussen verschillende hinderklassen is in figuur 4.21 weerge-
geven. 
 
Het Nulplus-alternatief heeft nagenoeg geen effect op het aantal gehinderden. Alternatief 
Pn leidt tot een afname van de geluidhinder, met name langs de bestaande Heistraat. De 
afname van de geluidhinder is het grootst bij het alternatief Bz.  
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Figuur 4.20 Hinder in de woonomgeving: aantal gehinderden per hindercategorie, relatief ten 

opzichte van de  referentiesituatie (2020) = 100% 
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Figuur 4.21 Aantal geluidgehinderden, voor drie hinderniveaus, per alternatief  
 

4.2.6 Geluidbelasting in de GHS 

De verstoring door geluid in de GHS kan worden beschreven aan de hand van de bereken-
de geluidbelasting en het areaal per geluidbelastingsklasse in de GHS. De resultaten van 
de berekeningen zijn weergegeven in de figuur 4.22, 4.23 en 4.24. 
 
Het alternatief Bz leidt tot een toename van de geluidbelasting in de GHS, in vergelijking 
met de referentiesituatie (2020). Het alternatief 0+ heeft vrijwel dezelfde geluidbelasting 
in de GHS als in de referentiesituatie. Het alternatief Pn kent een kleine toename van de 
geluidbelasting in de GHS. 
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Figuur 4.22 Geluidbelasting in de GHS 
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Figuur 4.23 Geluidbelasting GHS, verschil met referentiesituatie (2020) 
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Figuur 4.24 Geluidbelasting in de GHS, areaal met meer dan 43 dB, verschil met 

referentiesituatie (2020) 
 

4.2.7 Geluid in de aanlegfase 

Als gevolg van bouwverkeer en wellicht ook het instellen van tijdelijke routes voor het 
verkeer kan in de aanlegfase geluidhinder optreden. Bij de planning van de aanleg en de 
afspraken met de aannemer zullen afspraken worden gemaakt om hinder en overlast zo 
veel mogelijk te voorkomen. 
 
Geluid door bouwwerkzaamheden en bouwverkeer 
De kans op het optreden van geluidhinder in de aanlegfase is gekoppeld aan de omvang 
van de ingreep en de plaats waar de ingrepen plaatsvinden. Bij alternatief Bz is de kans 
op optreden van geluidhinder in de woonomgeving klein. Deze alternatieven zullen echter 
wel leiden tot geluidbelasting in de GHS. Het alternatief Pn ligt grotendeels op enige 
afstand van woonbestemmingen. De effecten in de aanlegfase blijven daardoor beperkt. 
Bij deze alternatieven zijn ook de tijdelijke effecten op de GHS klein. Alternatief 0+ leidt 
tot ingrepen langs de bestaande Heistraat. Dit kan leiden tot geluidhinder in de aanleg-
fase. 
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Geluid door tijdelijke verkeersmaatregelen 
Het alternatief 0+ wordt aangelegd ter plaatse van de bestaande N629. Hierdoor zal het 
naar verwachting nodig zijn om tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen.  
Alternatief Bz kan nagenoeg geheel buiten het verkeer worden gerealiseerd. Het is voor 
dit alternatief dan ook nauwelijks noodzakelijk om tijdelijke routes aan te geven.  
Alternatief Pn ligt deels op de bestaande Heistraat; het realiseren van dit deel van de weg 
vraagt om tijdelijke verkeersmaatregelen.  
 
Beoordeling 
De beoordeling voor de verschillende aspecten van mogelijke hinder in de aanlegfase is 
opgenomen in tabel 4.7. De beoordelingen zijn samengevat tot één beoordeling voor de 
effecten in de aanlegfase. 
 
Tabel 4.7: Beoordeling geluidhinder aanlegfase 

Aspect Criterium 0+ Pn Bz 
woonomgeving - - - 0 hinder door 

bouwwerk-
zaamheden  

natuur 0 0 - - 

woonomgeving - - - 0 hinder door 
tijdelijke 
verkeersmaatre
gelen 

natuur 0 0 0 

totaalbeoordeling geluidhinder aanlegfase - 0/- 0/- 

 
 

4.2.8 Trillingen 

Het onderdeel trillingen is overgenomen uit MER Fase 1. De uitwerking van de drie 
alternatieven heeft niet geleid tot een verandering van de uitgangspunten en niet 
geresulteerd in een andere beoordeling.  
De alternatieven Bz en Pn leiden tot een afname van de verkeersbelasting op de 
bestaande Heistraat. Hierdoor neemt de kans op trillinghinder af. Bij alternatief Bz neemt 
ook de kans op trillinghinder langs de Westerlaan af. Het alternatief 0+ heeft geen effect 
op de kans op trillinghinder. 
 

4.2.9 Overzicht effectbeoordelingen 

Voor de beoordeling van de effecten op de geluidbelasting zijn als criteria gehanteerd:  
- het oppervlak met een geluidbelasting groter dan 48 dB; 
- het aantal woningen met een geluidbelasting groter dan 53 dB; 
- het aantal geluidgehinderden; 
- het oppervlak GHS met een geluidbelasting hoger dan 43 dB; 

Voor deze criteria zijn kwantitatieve gegevens beschikbaar. Daarnaast is een kwalitatieve 
beoordeling uitgevoerd voor de effecten in de aanlegfase. 
 
De kwantitatieve effecten zijn vertaald naar een kwalitatieve beoordeling ten opzichte van 
de referentie door middel van normaliseren op basis van de verschillen met de referentie-
situatie. De resulterende kwalitatieve beoordeling is weergegeven in de figuren 4.25, 
4.26, 4.27 en 4.28. 
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Figuur 4.25 Beoordeling geluidbelast oppervlak 
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Figuur 4.26 Beoordeling geluidbelaste woningen 
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Figuur 4.27 Beoordeling aantal geluidgehinderden 
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Figuur 4.28 Beoordeling geluidhinder EHS (> 43 dB(A)) 
 

In figuur 4.29 is de gewogen totaalbeoordeling weergegeven. Bij de aggregatie is het 
effect voor geluid in de aanlegfase met weinig gewicht meegenomen. De effecten in de 
woonomgeving (geluidbelaste woningen en gehinderden) zijn met een gelijk gewicht 
meegenomen als de effecten in het buitengebied (geluidbelast oppervlak en geluid-
belasting in de EHS). Als gevolg van de 'antagonistische' effecten in de woonomgeving 
versus de effecten in het buitengebied is de gewogen, geaggregeerde beoordeling voor de 
effecten door geluid (bij de gehanteerde gewichtenset) voor alle alternatieven ongeveer 
neutraal. 
 
 

nul+ Pn Bz

0

+++

++

+

- 

- - - 

 - - 

geluid

be
oo

rd
el

in
g 

te
n 

op
zi

ch
te

 v
an

 re
fe

re
nt

ie

 
Figuur 4.29 Totaalbeoordeling onderdeel geluid 
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Tabel 4.8  Overzicht beoordelingstabel geluid in MER Fase 2 
Aspect Criterium 0+ Pn Bz 

Geluidbelast oppervlak (> 48 dB(A) ) in ha 0 0/- - 
Aantal geluidbelaste woningen (> 53 dB(A)) 0 0 0/+ 
Aantal geluidgehinderden 0 0 0 
Aantal geluidgehinderden tijdens aanleg - 0/- 0/- 

geluid 

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

0 0 - 

totaalbeoordeling geluid 0/- 0/- - 
trillingen trillingen  0 0/+ + 

 

4.2.10 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost 

De ontwikkelingen in het kader van Oosterhout-Oost hebben geen gevolgen voor de 
effectbeschrijving van het onderdeel geluid en trillingen. 
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4.3 Luchtkwaliteit 

4.3.1 Wettelijk kader en beleid 

Wet luchtkwaliteit  
De belangrijkste wet- en regelgeving voor luchtkwaliteit is vastgelegd in de Wet luchtkwa-
liteit. De Wet luchtkwaliteit is in werking getreden op 15 november 2007 en vervangt het 
Besluit luchtkwaliteit 2005. Voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstof-
oxiden, 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 concen-
traties dan de grenswaarde van deze stoffen in de buitenlucht zijn tijdelijk (tot 2010) toe-
gestaan. Bij overschrijding van de plandrempel dient er een plan opgesteld te worden ter 
verbetering van de luchtkwaliteit. Deze plannen zijn erop gericht om op termijn aan de 
grenswaarden te voldoen. De plandrempel zakt jaarlijks en is op termijn (2010) gelijk aan 
de grenswaarden. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de grenswaarden en plandrempels. 
 
Tabel 4.9  Toetsingskader op basis van de Wet luchtkwaliteit  

 Grenswaarden Plandrempel NO2 
Stof Type norm  Max. aantal  

overschrijdingen  
per jaar 

Concentratie  
(µg/m3) 

Jaartal Jaargem. 
(µg/m3) 

Uurgem. 
(µg/m3) 

2007 46 230 Jaargemiddelde  
 

40 
2008 44 220 

NO2 

Uurgemiddelde 18 200 2009 42 210 

Jaargemiddelde  40 PM10 

24-uursgemiddelde 35 50 
Benzeen Jaargemiddelde  5 

24-uursgemiddelde 3 125 SO2 
Uurgemiddelde 24 350 

CO 8-uursgemiddelde  10.000 
Lood Jaargemiddelde  0,5 

 
 
Regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 
De ministeriële regeling �Beoordeling luchtkwaliteit 2007� bevat voorschriften over 
metingen en berekeningen om de concentratie en depositie van luchtverontreinigende 
stoffen vast te stellen. Verder schrijft de regeling rapportage voor van de uitkomsten van 
metingen en berekeningen. De regeling vereist ook een plan met maatregelen om een 
goede luchtkwaliteit te bewerkstelligen in geval van overschrijding.  
In de regeling zijn gestandaardiseerde rekenmethodes opgenomen om concentraties van 
diverse luchtverontreinigende stoffen te kunnen berekenen. Deze gestandaardiseerde 
rekenmethodes geven resultaten die rechtsgeldig zijn. In de regeling zijn ook voorschrif-
ten opgenomen voor metingen met betrekking tot meetplaatsen en analyse. 
 
Zeezout-correctie 
In artikel 35 lid 6 en bijlage 4 van de regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 wordt aan-
gegeven dat de concentraties van zwevende deeltjes (PM10), die zich van nature in de 
lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, buiten 
beschouwing mogen worden gelaten. Per gemeente is een aftrek voor de jaargemiddelde 
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concentratie fijn stof gegeven. Voor de gemeente Dongen en de gemeente Oosterhout 
bedraagt deze correctie 3,0 µg/m3. Voor het aantal overschrijdingen van de 24-uurgemid-
delde grenswaarde fijn stof is bepaald dat deze in heel Nederland met 6 dagen vermin-
derd mag worden. 
 
Meetafstanden 
In artikel 70 lid 1 sub b en c van de regeling Beoordeling luchtkwaliteit 2007 zijn de vast-
gelegde meetafstanden voor NO2 en PM10  weergegeven. Bij het berekenen van de lucht-
kwaliteit langs wegen worden de concentraties van stikstofdioxide bepaald op maximaal 
vijf meter van de wegrand. De concentraties van PM10 worden bepaald op maximaal 10 
meter van de wegrand (zie figuur 4.30). Als de rooilijn van bebouwing dichter bij de weg 
staat dan de hierboven gestelde afstanden dient de afstand vanaf de wegrand tot de rooi-
lijn aangehouden te worden.  

 

 
Figuur 4.30 Te hanteren afstanden voor NO2 en PM10 

 
 

4.3.2 Werkwijze luchtkwaliteit 

Strikt genomen dient in het landelijk gebied gerekend te worden met het SRM-2 model 
van TNO. In dit MER is gezien de efficiëntie echter gerekend met het CARII model versie 
6.1.1 (SRM-1). De resultaten van CARII geven een goede indicatie van de te verwachten 
luchtkwaliteit als gevolg van autoverkeer. Ten behoeve van wijziging van het bestem-
mingsplan zal het voorkeursalternatief (VKA) doorgerekend worden met het uitgebreidere 
SRM-2 model. 
 
CARII versie 6.1.1 
Voor het berekenen van de luchtkwaliteit en de effecten daarop is gerekend met het soft-
warepakket CARII versie 6.1.1. CAR staat voor Calculation of Air Pollution from Road 
traffic. Met dit verspreidingsmodel is het mogelijk een prognose te maken van luchtver-
ontreinigende stoffen in/langs straten. CARII berekent de immissieconcentratie voor de 
aangegeven stoffen op een in te geven afstand van de wegas. Voor de te onderscheiden 
componenten bevat het model een standaard achtergrondconcentratie, die is gebaseerd 
op statistische gegevens (voor de huidige situatie, op basis van meetgegevens) en aan-
names voor de toekomstige situatie. Bij de toekomstige situatie wordt uitgegaan van een 
geleidelijke verbetering van de luchtkwaliteit, onder andere als gevolg van het schoner 
worden van auto�s.  
 
 
 

Afstand weg-as - wegrand = x meter 

Afstand wegrand voor NO2 = max. 5 meter 

Afstand wegrand voor PM10 = max. 10 meter 
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De berekeningen zijn uitgevoerd voor onderstaande bestaande wegen: 
• Bovensteweg 
• Ekelstraat 
• Provincialeweg 
• Heistraat 1 
• Heistraat 2 
• Middellaan 
• Westerlaan 

 
Daarnaast zijn luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd voor de nieuwe wegen zijnde: 

• Nieuw wegvak 1: parallel tot splitsingspunt 
• Nieuw wegvak 2: parallel tot kern Dongen 
• Nieuw wegvak 3: zuidelijke tak over kanaal 

 
Ter verduidelijking zijn in figuur 4.31 de wegvakken weergegeven op de kaart. 
 
Voor de rijksweg A27 zijn geen immissieberekeningen uitgevoerd aangezien de aanleg 
van een nieuw tracé niet tot een verandering in verkeersintensiteit op deze weg leidt. 
 
De luchtkwaliteit is berekend voor: 

• 2007, de huidige situatie; 
• 2020 autonoom; 
• 2020 inclusief de alternatieven 
 

De gegevens uit het verkeersmodel van de huidige situatie zijn gecalibreerd op telcijfers 
van het jaar 2004. De verkeersgegevens van 2007 zijn verkregen door een autonome ont-
wikkeling van 1.5% per jaar op te tellen. 
 
Omdat de weg pas in 2011/2012 gerealiseerd zal worden is geen berekening van de 
luchtkwaliteit voor het jaar 2010 uitgevoerd. 
 

 
Figuur 4.31 De wegvakken zoals die gebruikt zijn in de verkeers- en luchtkwaliteit analyse. 

Heistraat 1 

Westerlaan 

Provincialeweg 

Ekelstraat 

Bovensteweg 
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Nieuw wegvak 1 Heistraat 2 

Nieuwe brug 
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Beschouwde stoffen 
Door TNO zijn met het model CAR II testberekeningen uitgevoerd voor een situatie waarin 
de intensiteiten en het aandeel vrachtverkeer sterk zijn overschat (TNO, 2006). Uit deze 
berekeningen op basis van het Referentie Scenario (stand van zaken maart 2006) volgt 
dat de concentraties koolmonoxide, benzeen en zwaveldioxide zich (ruim) onder de grens-
waarden bevinden.  
 
Onder deze omstandigheden worden door het programma CAR II 5.0 voor de jaren 2004, 
2010 en 2015, geen overschrijdingen voor koolmonoxide, benzeen en zwaveldioxide 
gerapporteerd. Omdat de achtergrondconcentraties voor de genoemde stoffen in Neder-
land niet sterk variëren is bovenstaande algemeen geldig.  
 
CAR II biedt geen mogelijkheden voor berekeningen van de concentratie lood, maar in het 
Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2002 van het RIVM is aangegeven dat de concentraties lood 
langs wegen al jaren geen probleem meer zijn door de invoering van loodarme en lood-
vrije benzine. 
 
De nadruk in deze rapportage ligt gezien bovenstaande tekst op NO2 en PM10. De resul-
taten voor de overige stoffen zijn weergegeven in de bijlage luchtkwaliteit. 
 
Invoergegevens CARII 
Voor het berekenen van de uitstoot met CARII is een aantal verkeers- en omgevings-
gegevens nodig.   
 
De verkeersgegevens van de wegen zijn afkomstig uit het model Midden-Brabant. Zie voor 
een overzicht van de eigenschappen van dit model het hoofdstuk verkeer. Onderstaand 
(tabel 4.10) ia een overzicht gegeven van de gebruikte verkeersintensiteiten.  
 
 
Tabel 4.10: Overzicht intensiteiten (motorvoertuigen per dag, weekdaggemiddelden) 

Wegvaknr. en naam 
huidig 
2007 

autonoom 
2010 

autonoom 
2020 

0+ Pn Bz 

3+4 Bovensteweg 25.490 25.490 29.850 30.730 29.900 29.910 

9+10 Ekelstraat 17.170 17.170 29.320 29.700 27.240 27.570 

13+14 Provincialeweg 4.620 4.620 5.090 4.920 4.650 4.650 

29+30 Heistraat 1 18.840 18.840 29.160 25.890 3.800 3.880 

11+12 Heistraat 2 19.200 19.200 28.340 28.770 27.650 17.630 

19+20 Middellaan 13.630 13.630 18.100 18.070 18.020 18.030 

21+22 Westerlaan 14.150 14.150 16.300 16.350 16.240 6.380 

37+38 Nieuw wegvak 1 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 22.880 23.050 

33+34 Nieuwe brug n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 10.450 

 
 
Wegkenmerken 
De wegkenmerken (zoals die worden ingevoerd in het model CAR II) zijn afgeleid op basis 
van digitale ondergronden en foto�s van de locaties.  
 
De specifieke wegkenmerken zijn opgenomen in bijlage luchtkwaliteit van het bijlagen-
rapport. 
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4.3.3 Beoordelingskader 

Toets aan grenswaarden Wet luchtkwaliteit 
In de Wet luchtkwaliteit zijn voor verschillende stoffen immissie grenswaarden opgeno-
men waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen in het jaar 2010 en 2020. De alternatieven 
zijn hieraan getoetst. 
 
Tabel 4.11 Beoordelingskader luchtkwaliteit voor MER Fase 2

 

Aspect Criterium Effectbepaling 
Luchtkwaliteit Toets wettelijke grenswaarden Kwantitatief 
 Emissie  

 
Emissie 
De emissie van luchtverontreinigende stoffen is reeds in MER Fase 1 voor de alternatieven 
beoordeeld. Die beoordeling is in de uiteindelijke beoordelingstabel opgenomen. 
 

4.3.4 Effectbeschrijving 

Conform het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit wordt de waarde 
afgerond naar het dichtstbijzijnde hele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond 
naar het dichtstbijzijnde even getal. 
 
Achtergrondconcentratie 
In onderstaande tabel 4.12 staan de achtergrondconcentraties voor NO2 en PM10, zoals 
die in CAR II in 2007 en 2020 worden gehanteerd. 
 

Tabel 4.12 Achtergrondconcentraties NO2 en PM10 

 Achtergrondconcentraties (µg/m3) 

 Stof 2007 2010 2020 Norm 2010 Norm 2020 

Wegvaknr en 
naam 

Inclusief zeezoutaftrek van 3,0 µg/m3 voor PM10 

NO2 24,7 21,2 16,0 40 40 3+4 
Bovensteweg  PM10 25,3 22,5 20,3 40 40 

NO2 24,3 20,8 15,7 40 40 9+10  
Ekelstraat  PM10 25,2 22,4 20,3 40 40 

NO2 23,7 20,5 15,5 40 40 13 + 14 
Provincialeweg  PM10 25,2 22,4 20,3 40 40 

NO2 23,7 20,4 15,5 40 40 29 + 30 
Heistraat 1  PM10 25,2 22,4 20,3 40 40 

NO2 23,7 20,4 15,6 40 40 11 + 12 
Heistraat 2  PM10 25,2 22,4 20,2 40 40 

NO2 23,3 20,1 15,4 40 40 19 + 20 
Middellaan  PM10 25,2 22,4 20,3 40 40 

NO2 23,3 20,1 15,4 40 40 21 + 22 
Westerlaan  PM10 25,2 22,4 20,3 40 40 

NO2 - - 15,7 40 40 37 + 38  
Nieuw wegvak 1  PM10 - - 23,2 40 40 

NO2 - - 15,6 40 40 33 + 34  
Nieuwe brug  PM10 - - 23,2 40 40 
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Toets aan grenswaarden 
 
Stikstofoxyden (NO2) 
Voor NO2 heeft CAR II geen (nul) overschrijdingen van de grenswaarde voor de uurgemid-
delde concentratie berekend. Om die reden is deze niet opgenomen in de tabellen. De 
resultaten voor het uurgemiddelde NO2 zijn wel opgenomen in bijlage luchtkwaliteit van 
het bijlagenrapport. 
 
Tabel 4.13  Jaargemiddelde concentratie NO2 in µg/ m3 in 2020 (grenswaarde 40 µg/m3) 

 Jaargemiddelde concentratie NO2 (µg/m3) 

Beschrijving wegvak 
2020 

autonoom 
0+ Pn Bz 

Bovensteweg 27,5 27,8 27,6 27,6 

Ekelstraat 21,9 21,9 21,5 21,5 
Provincialeweg 17,6 17,5 17,4 17,4 
Heistraat 1 23,9 23,4 16,6 15,6 
Heistraat 2 23,4 23,5 23,6 19,3 

Middellaan 21,6 21,6 21,6 21,6 
Westerlaan 23,8 23,8 23,8 17,6 

Nieuw wegvak 1 - - 20,8 20,9 

Nieuwe brug - - - 19,9 

 
De tabel 4.13 geeft de jaargemiddelde concentratie NO2 weer voor 2020. Op geen van de 
wegvakken in geen van de alternatieven overstijgt de jaargemiddelde concentratie NO2 in 
2010 en 2020 de grenswaarde van 40 µg/m3. Tevens zijn de alternatieven niet 
onderscheidend ten opzichte van elkaar. 
 
Fijn stof (PM10) 
In tabel 4.14 is voor de wegvakken de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) 
opgenomen.  
 
Tabel: 4.14 Jaargemiddelde concentratie PM10 in µg/m3 in 2020 (grenswaarde 40 µg/m3) 

 Jaargemiddelde concentratie PM10 (µg/m3) 

 2020 
autonoom 

0+ Pn Bz 

Beschrijving wegvak Inclusief zeezoutaftrek van 3,0 µg/m3 

Bovensteweg 22,3 22,3 22,3 22,3 

Ekelstraat 21,3 21,3 21,3 21,3 
Provincialeweg 20,7 20,7 20,7 20,7 

Heistraat 1 21,7 21,6 20,5 20,5 
Heistraat 2 21,5 21,5 21,5 20,9 

Middellaan 21,4 21,4 21,4 21,4 

Westerlaan 21,6 21,6 21,6 20,7 

Nieuw wegvak 1 - - 21,0 21,4 

Nieuwe brug - - - 20,8 
 
 

Op geen van de wegvakken en in geen van de alternatieven overstijgt de jaargemiddelde 
concentratie PM10 de gestelde grenswaarde. Tevens zijn de alternatieven niet onder-
scheidend ten opzichte elkaar en van de referentiesituatie (2020). 
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Tabel 4.15 Aantal overschrijdingen 24-uursgemiddelde grenswaarde PM
10

 in 2020 (50 µg/m3) 
(maximaal 35 overschrijdingen)  

 Aantal overschrijdingen 24-uursgemiddelde PM
10
 

(µg/m3) (µg/m3) 

 autonoom 
2020 

0+ Pn Bz 

Beschrijving wegvak Inclusief zeezoutaftrek van 6 dagen 

Bovensteweg 10 11 10 11 
Ekelstraat 8 8 8 8 

Provincialeweg 5 5 5 5 
Heistraat 1 9 9 7 7 
Heistraat 2 9 9 9 7 
Middellaan 8 8 8 8 

Westerlaan 9 9 9 7 

Nieuw wegvak 1 - - 8 8 

Nieuwe brug - - - 7 

 
 
In tabel 4.15 is het aantal overschrijdingen van de norm voor het 24-uursgemiddelde con-
centratie fijn stof opgenomen. Bij geen van de wegvakken is sprake van overschrijding 
van de norm (maximaal 35 keer per jaar) van de 24-uursgemiddelde grenswaarde. De 
alternatieven zijn niet onderscheidend ten opzichte van elkaar en de referentiesituatie 
(2020).  
 
Overige stoffen 
Naast de concentratie van stikstofdioxide en fijn stof in de lucht wordt ook de concentra-
tie van andere luchtverontreinigende stoffen (koolmonoxide, zwaveldioxide en benzeen) 
berekend. Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de grenswaarden van benzeen, als-
mede de overige onderzochte stoffen niet worden overschreden. Landelijk komen nauwe-
lijks overschrijdingen van de grenswaarden voor deze stoffen voor. 
 
Voor een overzicht van alle resultaten wordt verwezen naar het bijlagenrapport 
luchtkwaliteit.  
 
Beoordeling alternatieven 
Zowel NO2 als PM10 als de overige stoffen berekend met CARII voldoen bij alle alterna-
tieven aan de grenswaarden die gesteld zijn voor 2020. Tevens worden het aantal 
wettelijk toegestane overschrijdingen niet overschreden. Alle alternatieven voldoen 
daarmee aan de toets aan de wettelijke grenswaarden en scoren hiervoor neutraal (0) 
omdat dit ook in de referentiesituatie het geval is. 

4.3.5 Overzicht effectscores 

Samenvattend kan gesteld worden dat de alternatieven wat betreft luchtkwaliteit voldoen 
aan de wettelijke normen. Wat betreft de emissie van schadelijke stoffen scoort Bz beter 
dan 0+ en Pn.  
 
Tabel 4.16 Overzicht van de effectscores voor milieuthema luchtkwaliteit  

Aspect Criterium 0+ Pn Bz 
Toets wettelijke 
grenswaarden  

0 0 0 

Emissie lokaal 0 0 + 

Luchtkwaliteit 

Emissie totaal 0/- 0 0/+ 
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4.3.6 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost 

De ontwikkeling van Oosterhout-Oost heeft geen gevolgen voor de effectbeschrijving en 
beoordeling voor het onderdeel luchtkwaliteit. 
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4.4 Externe veiligheid, kabels en leidingen 

Zoals bij de beoordelingen in MER Fase 1 blijkt is het aspect externe veiligheid en kabels 
& leidingen niet  onderscheidend zijn voor de alternatieven en varianten. Daarnaast leidt 
de beoordeling in MER Fase 1 ook niet tot aanvullende vragen ten aanzien van de effecten. 
Het detailniveau van effectbeschrijving in MER Fase 1 is voldoende voor de beoordeling 
van de alternatieven en is overgenomen in MER Fase 2. Verder heeft de ontwikkeling van 
Oosterhout-Oost geen gevolgen voor de effectbeschrijving en beoordeling van dit 
onderdeel. 
 
In tabel 4.17 is de beoordeling weergegeven van de drie alternatieven. 
 
Tabel 4.17 Overzicht beoordeling onderdeel externe veiligheid en kabels & leidingen 

aspect criterium 0+ Pn Bz 

Externe veiligheid Effect op externe veiligheid 0/+ 0/+ + 
Kabels en leidingen Effecten kabels en leidingen 0 0 0 
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4.5 Landschap 

In MER Fase 1 is reeds uitgebreid in gegaan op de verschillende alternatieven en varian-
ten bij het onderdeel landschap. Daarbij zijn de huidige landschappelijke waarden van 
het plangebied beschreven en de aantasting van waardevolle structuren, patronen en 
elementen per alternatief/variant beoordeeld.  
 

4.5.1 Beoordelingskader 

In het beoordelingskader van MER Fase 2 is voor het onderdeel landschap een drietal 
criteria opgenomen (tabel 4.18). In de eerste instantie is er bij de effectbeschrijving uitge-
gaan van de huidige situatie van het landschap (dus zonder Oosterhout-Oost). In para-
graaf 4.5.5 is de effectbeoordeling weergegeven indien Oosterhout-Oost gerealiseerd is. 
 
Landschappelijke hoofdstructuur 
De beschrijving en beoordeling  van de waardevolle structuren, patronen en elementen in 
MER Fase 1 wordt voor de drie alternatieven overgenomen in MER Fase 2. 
 
Visueel landschappelijke effecten 
Het zoekgebied van de N629 wordt met name beleefd vanaf de wegen en paden in het 
gebied. Daarnaast wordt vanuit bestaande woningen uitgekeken op het landschap. Met al 
deze aspecten is rekening gehouden met de beschrijving van de visueel landschappelijke 
effecten. In het onderstaande is aan de hand van het ontwerp, de zichtlijnen en de 
visualisatie van Via Drupsteen per alternatief een beschrijving en beoordeling gegeven. 
 
Aardkundige waarden 
In MER Fase 1 is, bij de beoordeling van de landschappelijke waarden, al kort iets gezegd 
over aardkundige waarden. Bij dit onderdeel is nu in meer detail ingegaan op de 
aanwezige aardkundige waarden en het effect van het ruimtebeslag van de alternatieven 
op die waarden. Hoe groter het ruimtebeslag van een tracé in een aardkundig waardevol 
gebied hoe negatiever de beoordeling. 
 
Tabel 4.18 Het beoordelingskader van het onderdeel landschap in MER Fase 2 

aspect criterium 

Landschappelijke hoofdstructuur 
Visueel landschappelijke effecten 

Landschap 

Aardkundige waarden 

 

4.5.2 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In MER Fase 1 is reeds een uitvoerige beschrijving gegeven van de waarden van het 
landschap van het zoekgebied voor de N629. In aanvulling hierop is in figuur 4.32 een 
kaart opgenomen met zichtlijnen vanaf wegen, paden en vanuit woningen.  
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Figuur 4.32 De relevante zichtlijnen en 'gesloten' gebieden binnen het zoekgebied van de 

N629 

 
Het gebied ten noorden van het kanaal, ingesloten tussen de A27, bedrijventerrein Ever-
denberg, het Blik en de huidige N629 (Heistraat) is een open landschap waarin zich een 
aantal relevante zichtlijnen bevinden. Ten noorden van de huidige N629 bevindt zich 
eveneens een open landschap. 
Ten zuiden van het kanaal is het gesloten bosgebied en bedrijventerrein overheersend 
maar bevinden zich desondanks een aantal open stukken. 
Op het kanaal is een lange zichtlijn vanaf de brug getekend. 
 
Aardkundige waarden 
Het reliëf ten zuiden van het kanaal in het bosgebied van de Duiventoren zijn een restant 
van de het oude heidegebied (stuifduintjes) waarop het huidige bos is aangeplant (figuur 
4.33). De stuifduintjes zijn aardkundig waardevol (bron: CHW-kaart Provincie Noord-
Brabant). 
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Figuur 4.33 De hoogtekaart van het zoekgebied voor de N629 met daarop de locatie van de 

oude stuifduintjes aangegeven  
 

4.5.3 Effectbeschrijving 

Landschappelijke hoofdstructuur 
In MER Fase 1 is het effect op waardevolle structuren, patronen en elementen in het land-
schap beschreven. Deze drie onderdelen vormen tezamen de landschappelijke hoofd-
structuur van het gebied. De beoordeling van de drie elementen van de landschappelijk 
hoofdstructuur is in MER Fase 1 geaggregeerd. Ten behoeve van een meer onderschei-
dende effectbeschrijving is in deze paragraaf elk alternatief per onderdeel gescoord. 
In MER Fase 1 is onderscheid gemaakt in drie elementen van de landschappelijke hoofd-
structuur: de open en meer grootschalige landschappen (een groot deel van het gebied 
tussen Dongen en de A27, ten noorden van het kanaal), kleinschalige landschappen (het 
deel van het studiegebied rondom Het Blik en nabij Dongen, tussen de huidige Heistraat, 
de kern van Dongen en het kanaal), en de bosgebieden ten zuiden van het kanaal.   
 
Nulplus 
Het alternatief Nulplus ligt op de bestaande Heistraat en volgt daarmee de bestaande 
structuren. De effecten op het open landschap zijn daardoor verwaarloosbaar. Dit geldt 
ook voor het kleinschalige landschap nabij Dongen en de bosgebieden ten zuiden van het 
kanaal; ook hier is het effect van het alternatief Nulplus verwaarloosbaar. 

Vastgelegde stuifduinen 
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Parallel Noord 
Alternatief Pn leidt tot een nieuwe doorsnijding van het meer grootschalige en open land-
schap voor het gedeelte tussen de A27 en het splitsingspunt. Door de ingreep wordt de 
schaalgrootte van dit gebied kleiner. Het tracé van alternatief Pn volgt hier in grote lijnen 
de structuur van het landschap, waardoor het effect niet erg negatief wordt beoordeeld (-). 
Het kleinschalige landschap rond Het Blik wordt door alternatief Pn marginaal aangetast. 
Tussen het splitsingspunt en de kern van Dongen ligt het tracé hier grotendeels op de 
bestaande Heistraat. Voor dit deel van het studiegebied is de beoordeling neutraal tot 
licht negatief (0/-). 
Alternatief Pn heeft geen effect op het bosgebied ten zuiden van het kanaal (beoordeling 
0).  
 
Bundeling Zuid 
Alternatief Bz (gedeelte tussen A27 en splitsingspunt) doorsnijdt, evenals alternatief Pn, 
het open landschap, maar volgt in dit tracédeel in grote lijnen de landschappelijke struc-
tuur. Tussen het splitsingspunt, de brug bij het kanaal en de aansluiting bij de Steen-
straat doorsnijdt het tracé open landschappen en het bosgebied. Het tracé volgt hier 
deels de lijn van het kanaal, maar volgt verder -veroorzaakt door de kruising van het 
kanaal en het daartoe benodigde tracé- niet geheel de bestaande structuur van het land-
schap. Dit leidt tot een negatieve beoordeling voor de effecten op de open landschappen 
(- -) en voor het bosgebied (- -). Bij dit alternatief is er geen effect op het kleinschalige 
landschap rond Het Blik. 
 
Beoordeling effect op landschappelijke hoofdstructuur 
In tabel 4.19 is de beoordeling voor het effect op de landschappelijke hoofdstructuur van 
samengevat. De totaalbeoordeling van het criterium komt overeen met de beoordeling in 
MER Fase 1. 
 
Tabel 4.19 Beoordeling criterium landschappelijke hoofdstructuur 

criterium subcriterium 0+ Pn Bz 

open landschappen 0 - - - 
kleinschalige landschappen 0 0/- 0 
bosgebieden  0 0 - - 

Landschappelijke 
hoofdstructuur 

totaalbeoordeling criterium 0 0/- - - 

 
 
Visueel landschappelijke effecten 
Voor alle alternatieven en varianten van de nieuwe N629 die in MER Fase 1 zijn behandeld 
is door Via Drupsteen B.V. een visualisatie gemaakt 
(http://demo.drupsteen.com/dongenoosterhout/).  
 
Uitgangspunten landschappelijk ontwerp/inpassing N629 
De nieuwe N629 zal een integraal onderdeel uit gaan maken van het landschap. Allereerst 
in het huidige landschap, na de ontwikkelingen in het kader van Oosterhout-Oost in een 
getransformeerd nieuw landschap. Voor beide situaties dient het ontwerp en de land-
schappelijke inpassing voldoende aan te sluiten bij de op dat moment aanwezige waar-
den. 
 

http://demo.drupsteen.com/dongenoosterhout/)
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In de Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost is het ontwerp van de weg gebaseerd op 
het parkway concept. Het karakter van een parkway wordt bepaald door een brede 
middenberm en met zijbermen al dan niet beplant met bomen (zie figuur 4.33). In het 
grootschalige landschap omsloten door de Heistraat, Heikanstestraat, Rijksweg A27 en 
het kanaal is het ontwerp zoals beschreven in de Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-
Oost (Gemeente Oosterhout, 2005) aangehouden. Bij de beschrijving van de visueel land-
schappelijke effecten van de nieuwe tracés is uitgegaan van een groepsgewijze aanplant 
van bomen in de middenberm en zijberm op enige afstand van elkaar. 
 
Bijkomend voordeel van de toepassing van een brede middenberm en zijbermen is het 
geringe ruimtebeslag bij een eventueel toekomstige verdubbeling van de weg. Deze kan 
dan in de bermen gerealiseerd worden. 
 

Figuur 4.34 Illustratieve afbeelding van karakter van een parkway (bron: EZ-stedebouw) 
 
Figuur 4.35 geeft een indicatie van het gewenste wegprofiel van het nieuwe tracé ter 
hoogte van Hoogstraat weer. 
 
 

 
Figuur 4.35 Wegprofiel ontwerp N629 ter illustratie van parkway-concept. 
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Indien de tracés van de alternatieven waardevolle kleinschalige en bosrijke landschappen 
doorsnijden is het profiel van de weg hierop aangepast. Uitgangspunt is dan een zo 
beperkt mogelijk ruimtebeslag van de nieuwe weg (figuur 4.36). 
 

 
Figuur 4.36 Wegprofiel ontwerp N629 ter illustratie van zo beperkt mogelijk ruimtebeslag 
 
 
Nulplus-alternatief 
Het Nulplus-alternatief volgt over de volledige lengte tussen de afslag 19 van de Rijksweg 
A27, via de Ekelstraat, Heistraat, Westerlaan tot de Steenstraat de weg-as van de huidige 
N629. Visueel landschappelijke effecten zullen niet veranderen ten opzichte van de 
huidige en referentiesituatie. 
 
Noordelijke deel nieuw tracé Parallel Noord en Bundeling Zuid (tot splitsingspunt) 
Bij alle alternatieven is het noordelijke deel van de nieuwe N629 tot de aansluiting met de 
uitbreiding van Everdenberg (en Oosterhout-Oost) hetzelfde. Het tracé loopt van de aan-
sluiting op de A27 over de huidige Ekelstraat en wijkt na de kruising Ekelstraat- Provin-
cialeweg af van de ligging van de bestaande N629 en kruist de Hoogstraat ongelijkvloers 
(Figuur 4.37). 
 

 
Figuur 4.37 De ongelijkvloerse kruising van de nieuwe N629 ter hoogte van de Hoogstraat 

gezien vanaf de huidige N629 in zuidwestelijke richting. 
 
De verhoogde ligging van de weg maakt het tracé duidelijk zichtbaar in de directe omge-
ving en is een obstakel in de openheid van het landschap dat in dit gedeelte van het zoek-
gebied kenmerkend is. Het talud doorsnijdt een aantal zichtlijnen nabij de Hoogstraat 
(figuur 4.37). De ongelijkvloerse kruising van de Hoogstraat bij de alternatieven Pn en Bz 
is negatief beoordeeld. Overwogen kan worden om de Hoogstraat geheel of gedeeltelijk te 
verdiepen zodat het viaduct (en de taluds) minder hoog, en dus minder prominent in het 
landschap aanwezig is. 
In de middenberm en/of in de zijbermen van de nieuwe weg worden, met het oog op de 
ontwikkeling van Oosterhout-Oost, bomen aangeplant. Naarmate de bomen groter 
worden zal het open karakter van het landschap meer verstoord worden. 
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Parallel-Noord 
Het deel van het nieuwe tracé na de nieuwe aansluiting op de uitbreiding van Everdenberg 
snijdt de Heikantsestraat en loopt voor een klein gedeelte parallel aan de Oude Dongen-
sebaan en buigt vervolgens af naar het noorden om aan te sluiten op de bestaande Hei-
straat ter hoogte van de Groenstraat.  
Tot de aansluiting bij de Groenstraat blijft de brede middenberm en de zijbermen gehand-
haafd. Groepsgewijs zullen bij het nieuwe tracé bomen worden aangeplant in de bermen. 
De Heistraat (vanaf de Groenstraat) tot de Westerlaan aan het concept duurzaam veilig 
worden aangepast middels een gescheiden rijstroken en een parallelweg die aantakt op 
de oude Heistraat ter ontsluiting van de woningen en bedrijven.  
Relevante zichtlijnen worden in dit gedeelte van het tracé niet doorsneden. Het nieuwe 
tracé bestaat uit een relatief kort stuk in een gebied van beperkte landschappelijke open-
heid zodat de visueel landschappelijke effecten derhalve beperkt blijven. 
 
Bundeling Zuid 
Vanaf het splitsingspunt bij alternatief Bundeling Zuid gaat het tracé van de N629 twee 
kanten op. De noordelijke tak snijdt de Heikantsestraat en loopt geleidelijk richting de 
bestaande Heistraat om daarop aan te sluiten ter hoogte van de kruising Groenstraat-
Heistraat. De visueel landschappelijke effecten van dit gedeelte van het tracé zijn beperkt. 
 
De zuidelijke tak loopt parallel aan de Brede Heistraat om vervolgens het kanaal te 
kruisen, westelijk af te buigen en voor een gedeelte gebundeld met het kanaal op de 
Steenstraat aan te sluiten.  
Te noorden van het kanaal is de ingreep in het open landschap groot gezien de brede 
middenberm en zijbermen van het tracé die op intervallen beplant zijn met groepjes 
bomen. Ter hoogte van de nieuwe brug neemt de breedte van de nieuwe weg af maar 
creëert het talud van de brug een nieuw visueel element in het landschap (figuur 4.37). 
Ten zuiden van het kanaal is ter hoogte van de bundeling van het tracé met het kanaal het 
visuele effect beperkt (figuur 4.39) doordat de aaneengeslotenheid van het bos niet wordt 
aangetast. In de in figuur 4.40 aangegeven kaders -relatief open gebieden-  zijn de 
landschappelijk visuele  aspecten van alternatief Bundeling Zuid echter fors.  
 

 
Figuur 4.38 De nieuwe brug over het kanaal bij alternatief Bundeling Zuid. 
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Figuur 4.39 De bundeling van het nieuwe tracé met het kanaal bij alternatief Bundeling Zuid. 
 
 

 
Figuur 4.40 In de door kaders aangegeven gebieden heeft het alternatief Bz forse 

landschappelijk visuele effecten tot gevolg. 

 
 
Beoordeling alternatieven 
Het Nulplus-alternatief heeft geen effect ten opzichte van de referentiesituatie en scoort 
op het criterium visueel landschappelijke effecten neutraal (0)  
Het alternatief Parallel Noord scoort licht negatief (-) door de ongelijkvloerse kruising met 
de Hoogstraat en de doorsnijding van het open landschap. 
Bundeling Zuid scoort negatief (- -) door de ongelijkvloerse kruising met de Hoogstraat, de 
doorsnijding van het open landschap ten noorden van het kanaal, de aan de kruising met 
het kanaal gerelateerde visuele effecten en de doorkruising van open gebiedjes ten 
zuiden van het kanaal. 
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Aardkundige waarden 
De aanwezige aardkundige waarden in het zoekgebied (stuifduintjes te zuiden van het 
kanaal) worden bij geen van de alternatieven aangetast. Het ruimtebeslag van het tracé 
van alternatief Bundeling Zuid parallel aan het kanaal is niet groot genoeg om de waarden 
aan te tasten. 
 

4.5.4 Overzicht effectbeoordeling 

Tabel 4.20 Het overzicht van de effectbeoordeling van het aspect landschap in MER Fase 2 
aspect criterium 0+ Pn Bz 

Landschappelijke hoofdstructuur 0 0/- - -  
Visueel landschappelijke effecten 0 - - - 

Landschap 

Aardkundige waarden 0 0 0 

 

4.5.5 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost 

Bij de realisatie van Oosterhout-Oost zal het nu nog open landschap niet meer bestaan. 
De nieuwe N629 is dan 'ingekapseld' tussen de woon- en werkclusters en zal derhalve 
geen negatieve visueel landschappelijke effecten meer sorteren in het gebied ten noorden 
van het kanaal. Ook de ongelijkvloerse kruising bij de Hoogstraat past in dit meer stede-
lijke karakter van het gebied. 
Ten zuiden van het kanaal verandert er niets als gevolg van de realisatie van Oosterhout-
Oost. 
 
Beoordeling effecten 
Indien Oosterhout-Oost onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie is het totaal visueel 
landschappelijke effect van het alternatief Parallel-Noord nihil en scoort dit alternatief 
neutraal (0) ten opzichte van de referentiesituatie. 
Alternatief Bundeling Zuid scoort licht negatief (-) omdat ten noorden van het kanaal de 
negatieve effecten worden opgeheven. De negatieve effecten van de kruising van het 
kanaal (taluds + brug) en de doorsnijding van de open stukken nabij het bos blijven 
echter standhouden. 
De effectscore van alternatief Nulplus verandert niet. 
 
Tabel 4.21 geeft het overzicht van de effectbeoordeling bij aanleg van de weg indien Oos-
terhout-Oost onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie. 
 
Tabel 4.21 Het overzicht van de effectbeoordeling van het onderdeel landschap 

aspect criterium 0+ Pn Bz 

Landschappelijke hoofdstructuur 0 0/- - - 
Visueel landschappelijke effecten 0 0 - 

Landschap 

Aardkundige waarden 0 0 0 
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4.6 Cultuurhistorie en archeologie 

4.6.1 Wettelijk kader en beleid 

In MER Fase 1 (paragraaf 7.5) is het vigerende wettelijk kader en relevant beleid 
beschreven voor de onderdelen cultuurhistorie en archeologie. 
 

4.6.2 Beoordelingskader 

In MER Fase 1 is voor het onderdeel cultuurhistorie een enkele score gegeven per alterna-
tief en variant. In MER fase 2 is voor het aspect cultuurhistorie een viertal criteria opgeno-
men die allen afzonderlijk worden beoordeeld. Tabel 4.22 geeft het beoordelingskader 
weer. Elk criteria is hieronder beschreven. 
 
Tabel 4.22 Beoordelingskader van het onderdeel cultuurhistorie en archeologie 

aspect criterium 

Historische lijnen 
Historische vlakken 
Historisch groen 

Cultuurhistorie 

Waardevolle objecten 
Archeologie Aantasting archeologische waarden 

 
Historische lijnen 
In de Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn lijnen weerge-
geven met een bepaalde cultuurhistorische waarde. Historische lijnen zijn bijvoorbeeld 
dijken, dammen, wallen, paden, wegen (waaronder zandwegen, klinkerwegen en kassei-
wegen), spoorwegen, kanalen en sloten. Per alternatief is gekeken of de historische lijnen 
in waarde en context worden aangetast. 
 
Historische vlakken 
Historische geografie is de ruimtelijke neerslag van de aanpassingen die de mens in de 
loop der eeuwen heeft gedaan aan de natuurlijke omgeving. Voorbeelden zijn oude akker-
complexen ('bolle akkers' met esdekken), heidevelden, landgoederen, dijken en kaden, 
turfvaarten en de patronen van wegen en waterlopen. Per alternatief is gekeken of de 
historische vlakken in waarde en context worden aangetast. 
 
Historisch groen 
De groenelementen en structuren zijn veelal door ingrepen van de mens ontstaan. 
Meestal zijn deze omwille van de functionaliteit ontstaan, denk maar aan houtwallen, 
heggen, grienden- en hakhoutcultuur, plantage- en ontginningsbossen en bomenrijen. 
Per alternatief is  gekeken of historisch groen in waarde en context worden aangetast. 
 
Waardevolle objecten 
Met waardevolle objecten (ook wel: historische bouwkunst)worden 'onroerende zaken' 
bedoeld. Voorbeelden zijn: boerderijen, woonhuizen, fabrieken, molens, kerken en kas-
telen. Maar ook: bruggen, grenspalen, standbeelden, etc. Rijksmonumenten (rode 
stippen) en een MIP-objecten (Monumenten Inventarisatie Project; door de provincie 
uitgevoerd van 1979 tot 1991; blauwe stippen) vallen onder de waardevolle objecten. Per 
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alternatief is gekeken of waardevolle objecten moeten worden gesloopt danwel in hun in 
waarde en context worden aangetast. 
 
Aantasting archeologische waarden 
Beoordeeld wordt of de alternatieven bestaande archeologische waarden kunnen 
aantasten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
Provincie Noord-Brabant (figuur 4.41). 
 
 

 

 
 



 
 

 projectnr. 165465   MER N629 Dongen-Oosterhout 
 april 2008 Fase 2 
 Versie 1.1 definitief concept  
   

 blad 76 van 114   

Legenda 

Historische Bouwkunst 

 
 
Historische Stedenbouw 

 
 
Historische Geografie (vlak) 

 

 

Historische Geografie (lijn) 

 
 
Historisch Groen 

 
 

 

Indicatieve Archeologische Waarden 

 

Figuur 4.41 Tweetal uitsneden uit de CHW kaart van de Provincie Noord-Brabant 
(http://brabant.esrinl.com/chw/) 

 

4.6.3 Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

In MER fase 1 is een uitgebreide beschrijving gegeven van de cultuurhistorische waarden 
van het zoekgebied van de N629, gebaseerd op de CHW-kaart van de provincie Noord-Bra-
bant. Voor de volledigheid is deze kaart nogmaals opgenomen (figuur 4.41). Autonome 
ontwikkelingen op dit vlak zijn niet verwacht.  
 
Archeologie 
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar de globale beschrijving van de archeologische 
waarden van het plangebied in hoofdstuk 7 van MER Fase 1. Daarnaast is een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd door Oranjewoud. De resultaten daarvan zijn  
in de onderstaande beschrijving en de effectbeoordeling verderop in dit hoofdstuk 
gebruikt. 
 
In figuur 4.42 is de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW; opgesteld door 
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) weergegeven. Een groot 
deel van het plangebied is op de IKAW gekarteerd als gebied met een hoge trefkans. 
 
Ter hoogte van de kruising Hoogstraat -Heistraat is een archeologische vondst gedaan (nr. 
46564 op de kaart). De vondst betreft middeleeuws aardewerk. In de rest van het 
plangebied zijn geen vondsten bekend. 
 
 

http://brabant.esrinl.com/chw/)
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Figuur 4.42 De archeologische trefkans en vondsten in het studiegebied en omgeving van de N629 (Oranjewoud, 2007) 

 
 

4.6.4 Effecten 

Cultuurhistorie 
In het onderstaande is voor de vier criteria van het aspect cultuurhistorie een beschrijving 
gegeven van de effecten en beoordeling per criterium van de drie alternatieven van MER 
Fase 2. 
 
Nulplus-alternatief 
Dit alternatief heeft geen effect op bestaande historische lijnen, vlakken en groenstruc-
turen binnen het zoekgebied. Het scoort op deze drie criteria neutraal (0).  
Het alternatief Nulplus heeft tast de twee waardevolle objecten langs de weg niet aan 
maar heeft wel beperkt negatieve gevolgen voor de context van objecten. Wat betreft het 
criterium waardevolle objecten is de score zeer licht negatief (0/-). 
 
Parallel Noord 
Het tracé van het alternatief Parallel Noord doorsnijdt historisch geografisch waardvolle 
lijnen van redelijk hoge waarde (Heikantsestraat). Gezien de beperkte aantasting is de 
beoordeling hiervoor zeer licht negatief (0/-). Historische vlakken en historisch groen 
worden niet aangetast. Tevens worden geen waardevolle objecten aangetast. De drie 
laatstgenoemde criteria zijn neutraal beoordeeld (0). 
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Bundeling Zuid 
Ten noorden en ten zuiden van het kanaal doorsnijdt alternatief Bundeling Zuid historisch 
geografische lijnen met zeer hoge (Heikantsestraat) en redelijk hoge waarde (Heikantse-
straat, Brede Heistraat , Plantagelaan). De Kanaaldijk Zuid langs het kanaal wordt niet 
aangetast door het alternatief omdat de weg hier parallel aan wordt gelegd. Voor het 
criterium historisch geografische lijnen is het alternatief negatief beoordeeld (- -). 
Ten zuiden van het kanaal, in de Boswachterij Dorst, tast het tracé door zijn ruimtebeslag 
het historisch groene element De Duiventoren aan in de waarde en context (beoordeling 
negatief (- -)).  
De Duiventoren is daarnaast onderdeel van een cultuurhistorisch vlak (Boswachterij 
Dorst) met redelijk hoge waarde. Het alternatief tast dit vlak aan in zowel de waarde als de 
context en krijgt een negatieve beoordeling (- -). 
Alternatief Bundeling Zuid tast geen waardevolle objecten aan. 
 
Archeologische waarden 
In MER Fase 1 is de effectbeoordeling van de drie alternatieven beschreven op basis van 
de archeologische verwachtingswaarde gekoppeld aan het ruimtebeslag van de alterna-
tieven. Op basis van het archeologisch bureauonderzoek kan worden gesteld dat de 
beoordeling in MER Fase 2 niet wijzigt. In het bureauonderzoek is aanbevolen om in een 
later stadium, bij bepaling van het voorkeursalternatief, nader archeologisch 
veldonderzoek uit te voeren. 
 
De tracés van de drie alternatieven lopen niet door gebieden waar reeds vondsten bekend 
zijn. Wel loopt, bij alle alternatieven, het grootste gedeelte van het tracé over terrein met 
een hoge archeologische trefkans en bestaat er dus een reële mogelijkheid om op archeo-
logische waarde te stuiten. Voor het alternatief Nulplus  is deze kans kleiner omdat deze 
grotendeels over reeds bestaande weg wordt aangelegd. Alternatief 0+ is dan ook zeer 
licht negatief beoordeeld.  
Alternatief Bundeling Zuid heeft van de drie de grootste kans op het aantreffen van 
archeologische waarde en is negatief beoordeeld. Overwegingen zijn hierbij de lengte van 
het tracé en het relatief grote ruimtebeslag van de benodigde parallelvoorzieningen. 
Het nieuwe tracé van alternatief Parallel Noord is licht negatief beoordeeld door het rela-
tief korte tracé. 
 

4.6.5 Overzicht effectbeoordeling 

Tabel 4.23 Beoordeling van het aspect cultuurhistorie 
aspect criterium 0+ Pn Bz 

Historische lijnen 0 0/- - - 
Historische vlakken 0 0 - - 
Historisch groen 0 0 - - 

Cultuurhistorie 

Waardevolle objecten 0/- 0 0 
Archeologie Aantasting archeologische waarden 0/- - - - 

 

4.6.6 Doorkijk ontwikkeling Oosterhout-Oost 

De ontwikkeling van Oosterhout-Oost heeft geen gevolgen voor de effectbeschrijving en 
beoordeling voor het onderdeel cultuurhistorie en archeologie. 
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4.7 Natuur 

4.7.1 Wettelijk kader en beleid 

In MER Fase 1 (paragraaf 7.6) is het wettelijk kader en relevant beleid ten aanzien van 
natuur opgenomen. 

4.7.2 Beoordelingskader 

De beoordelingscriteria zijn in tabel 4.24 vermeld. De gegevens ten aanzien van soorten 
zijn afkomstig van de provincie Noord-Brabant en zijn opgenomen in de bijlage natuur van 
het bijlagenrapport. 
 
Soorten 
Het effect van de N629 op het verlies van en mate van verstoring van beschermde en rode 
lijst soorten is bij dit aspect beschreven. Hoe groter het verlies van leefgebied of hoe 
groter de verstoring hoe negatiever de alternatieven zijn gescoord. Ook zal hierin de mate 
van oppervlakte verlies door verstoring van geluid in meegenomen worden. 
 
Beschermde gebieden 
Bij dit aspect is het verlies en de verstoring van beschermde gebieden in kaart gebracht. 
Ook hier geldt dat hoe groter de verstoring of hoe groter het verloren gebied hoe nega-
tiever de alternatieven gescoord zijn. 
 
Ecologische relaties 
De aanleg van de N629 kan een barrière vormen voor de verspreiding van planten en 
dieren. De resulterende effecten zijn bij het criterium barrièrewerking in kaart gebracht.  
 
Mogelijkheid voor mitigerende maatregelen 
Per alternatief is gekeken naar de mogelijkheden om effecten op natuur te mitigeren. 
 
Tabel 4.24 beoordelingskader voor het thema natuur  

Aspect Criterium 
Soorten Verlies leefgebied beschermde en Rode lijst soorten 
 Verstoring leefgebied beschermde en Rode lijst soorten 
Beschermde gebieden Verlies GHS gebieden 
 Verstoring GHS gebieden 
Ecologische relaties Barrièrewerking 
Mitigerende maatregelen Mogelijkheid voor mitigerende maatregelen 

 

4.7.3 Huidige situatie en autonome ontwikkeling  

Het studiegebied is ten behoeve van MER Fase 2 verdeeld in drie deelgebieden. Deze zijn 
weergegeven in figuur 4.43. 
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Figuur 4.43 Ligging van de deelgebieden in het studiegebied; de delen van belang voor MER 

Fase 2 zijn gekleurd weergegeven 

 
1. Heistraat/Everdenberg 

Een relatief open en grootschalig landschap dat overwegend een functie heeft als 
landbouwgrond met een beperkte woonfunctie en een aantal grootschalige glas-
tuinbouw- en akkerbouwbedrijven. 

2. Het Blik/ Westerlaan 
Een kleinschalig landschap met een gecombineerde woon-, werk-, en recreatiefunctie. 

3. Duiventoren/golfterrein 
Dit gebied is opgedeeld in bosgebied, industrieterrein de Vijf Eiken en het golfterrein. 
Het bosgebied hebben een extensieve recreatieve functie en verkeren in de 
overgangsfase van naald naar loofbos. Voor MER Fase 2 is alleen het gebied De 
Duiventoren van belang. 

 
In het studiegebied komen natuurwaarden voor. Deze hebben deels een beschermde 
status (groene hoofdstructuur, beschermde soorten).  
 
Beschermde gebieden 
 
Ecologische Hoofdstructuur 
De Rijksoverheid heeft de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd als ecolo-
gisch netwerk om de belangrijkste natuurwaarden in Nederland te beschermen en verder 
te ontwikkelen. De Rijksoverheid beoogt dit ecologische netwerk te realiseren door 
middel van een sectoraal ontwikkelspoor en een ruimtelijk beschermingspoor. In Noord-
Brabant is hier via enerzijds natuurgebiedsplannen en anderzijds de GHS in het streek-
plan invulling aan gegeven. De ligging van de GHS is te zien in figuur 4.44. De begrenzing 
van de EHS is in zijn geheel overgenomen in de GHS.  

DONGEN 

OOSTERHOUT 

A27 

Steenstraat 

OOSTEIND 

↓RIJEN ↓ ↓BREDA↓ 

↑ GORINCHEM/UTRECHT ↑ 

Wilhelminakanaal 

TILBURG →  

Zoek- en studiegebied 
MER N629 Natuur 

Legenda 
 
 Studiegebied MER 
 1. Heistraat/Everdenberg 

2. Het Blik/Westerlaan 
 3. Duiventoren 
  

 
Indicatie studiegebied MER 
Fase 1 

1 

2 

3 

Heistraat A27 

Golfterrein 

Westerlaan 

A27 

De Duiventoren 

Het Blik 
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Figuur 4.44 Ligging van de GHS binnen het  studiegebied. 
 
 
(Beschermde) Soorten 
De beschrijving van de beschermde en rode lijst soorten is gebaseerd op de inventari-
satiegegevens van Noord-Brabant. Deze zijn in de bijlagen opgenomen. 
 
Flora 
In deelgebied 1 en 2 van het plangebied komen, op de brede wespenorchis na, geen 
wettelijk beschermde soorten voor. Wel komen er algemene soorten voor als veldrus, 
moeraszegge en snavelzegge. De brede wespenorchis staat vermeld in tabel 1 van de 
Flora- en faunawet en komt verspreid over het gehele plangebied voor. De brede wespen-
orchis komt zowel voor op droge als op vochtige gronden.  
In deelgebied 3 komt een aantal plantensoorten voor die beschermd zijn middels de 
Flora- en faunawet: grasklokje en koningsvaren. Daarnaast komt er ook dubbelloof voor. 
Dubbelloof staat vermeld op de Rode lijst en is een vrij algemene varen die voorkomt 
langs greppels en in vochtige bossen op arme grond. Verder komen er in dit gebied 
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algemene soorten voor als hoge cyperzegge, hazezegge, zompzegge, stijve zegge en 
tweerijige zegge.  
 
Een overzicht van de aangetroffen beschermde plantensoorten in het totale zoekgebied is 
weergegeven in tabel 4.25.  
 
Tabel 4.25 Beschermde en rode lijst plantensoorten in het totale zoekgebied (zie figuur 

4.43). 
Soort FF-wet Rode 

lijst 
Zeldzaamheid  trend Voorkomen in het 

plangebied 
Brede 
wespenorchis 

x 1 - - - Verspreid langs wegen 
in het plangebied 

Dubbelloof - x alg. voorkomend sterk 
afgenomen 

Ketenbaan 

Dwergviltkruid - x alg. voorkomend sterk 
afgenomen 

Tussen A27 en 
Beneluxweg 

Grasklokje x 1 - - - Vijf Eikenweg 
Kleine ratelaar - x alg. voorkomend sterk 

afgenomen 
Tussen A27 en 
Kalbergseweg 

Koningsvaren x 1 - - - Moerkensdreef 

Krabbenscheer - 
x alg. voorkomend sterk 

afgenomen 
Tussen A27 en 
Effentweg 

Torenkruid - x zeer zeldzaam stabiel / 
toegenomen 

Tussen A27 en 
Kalbergseweg 

Verklaring afkortingen in kolommen: 
X =  soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet  
beschermingsregime AMvB art.75    
1 = soort tabel 1. Voor deze soorten hoeft geen flora- en faunawetontheffing meer aangevraagd te worden voor 
artikelen 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet (plukken, doden, opzettelijk verontrusten, verstoren of vernietigen 
van verblijfplaatsen).  
2 = soort tabel 2 Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting een vrijstelling, mits de 
werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV goedgekeurde gedragscode. Een 
goedgekeurde gedragscode ontbreekt echter nog. Indien de werkzaamheden effect hebben op de 
bovengenoemde soort is een ontheffing nodig. De ontheffingsaanvraag voor de soort wordt getoetst aan het 
criterium �doet geen afbreuk aan gunstige staat van instandhouding van de soort� (lichte toets). 
3 = soort tabel 3  voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geen vrijstelling. Ook niet 
op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. 

 
 
Broedvogels 
Voor broedvogels is het gebied van redelijke waarde. Er komen in het gebied een aantal 
bedreigde broedvogels voor.  Alle vogels zijn strikt beschermd onder de Flora- en fauna-
wet. Daarom beperkt de beschrijving zich vooral tot de rode lijstsoorten. 
In en om het plangebied komen een 8-tal rode lijst soorten voor (zie tabel 4.26). De 
waargenomen vogelsoorten zijn in 4 groepen in te delen: 
 
1. Watervogels. Deze groep is slecht  vertegenwoordigd door afwezigheid van groot 

open water in het plangebied. 
2. Bos- en struweelsoorten. Deze groep is relatief goed vertegenwoordigd. Onder deze 

soortgroep komen de rode lijstsoorten kneu, groene specht, en matkop voor. Ook 
zijn de grote bonte specht, de kleine bonte specht en de zwarte specht vastgesteld. 
Van de buizerd zijn drie territoria vastgesteld.  

3. Akkervogels. Deze soortgroep is goed vertegenwoordigd en bezit een aantal rode lijst 
soorten (veldleeuwerik, patrijs) en daarnaast komt ook de kievit in het gebied voor.  

4. Soorten die gebonden zijn aan het rotsachtig uiterlijk van gebouwen en bruggen. 
Deze soortgroep is redelijk vertegenwoordigd. In het plangebied komen de gekraag-
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de en de zwarte roodstaart voor. Op vier plaatsen is de boerenzwaluw aangetroffen, 
met name in het noordoosten van het plangebied.  

 
Tabel 4.26 Rode lijst vogelsoorten in het plangebied.  
Nederlandse naam Flora- en faunawet Rode lijst (nov. 2004) 
Boerenzwaluw X Gevoelig 
Groene specht X Kwetsbaar 
Kneu X Gevoelig 
Koekoek X Kwetsbaar 
Matkop X Gevoelig 
Patrijs x Kwetsbaar 
Spotvogel X Gevoelig 
Veldleeuwerik X Gevoelig 

 
 
Vleermuizen 
In figuur 4.45 zijn de mogelijke vliegroutes van vleermuizen weergegeven. Deze volgen uit 
eisen die vleermuizen stellen aan oriëntatiepunten in het landschap. De gegevens zijn 
gebaseerd op een veldbezoek overdag en gegevens van Staatsbosbeheer. De dichtheid 
aan vliegroutes in het noorden van het plangebied is laag vanwege de openheid van het  
landschap; dit beperkt de oriëntatiemogelijkheden voor vleermuizen.  
 

 
Figuur 4.45 Ligging van mogelijke vliegroutes in het plangebied.  
 
De vliegroute die is aangeduid met een 1 in figuur 4.45 komt ook voor in de informatie 
verkregen van Staatsbosbeheer. Dit is een vaste vliegroute langs het Wilhelminakanaal. 
Deze route wordt als trekroute gebruikt door meervleermuizen vanuit de Biesbosch. Ter 
hoogte van Tichelrijt  (aangegeven met een T in fig. 4.45) verlaten de Meervleermuizen de 
trekroute langs het Wilhelminakanaal. Meervleermuizen zijn lichtgevoelig, wat inhoudt 
dat avondverlichting een negatief effect op de soort kan hebben.  
Naast meervleermuizen komen er langs het Wilhelminakanaal ook dwergvleermuizen en 
gewone dwergvleermuizen voor. Er is ook een trekroute van laatvliegers bekend. Langs 

 1 

T P 
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het kanaal en de Plantagelaan (aangeduid met een P in fig. 4.45) hangt een aantal vleer-
muiskasten. In deze kasten zijn gewone dwergvleermuizen aangetroffen en bruine groot-
oorvleermuizen.    
De andere vliegroutes die zijn aangeduid in figuur 4.45 zijn nog niet vastgesteld, maar 
vormen, op basis van de eisen aan oriëntatiepunten die vleermuizen stellen aan het land-
schap, een geschikte vliegroute.   
Naast de mogelijke vliegroutes kunnen in de bossen in het zuiden van het studiegebied 
ook verblijfplaatsen worden aangetroffen.  Er wordt geadviseerd hier aanvullend onder-
zoek naar te doen als het zuidelijke tracé (Bz) wordt aangelegd.  
 
Overige zoogdieren 
In het gebied zijn waarnemingen bekend van de eekhoorn en de bunzing. Naar verwach-
ting komen er in het gebied alleen algemene soorten (tabel 1 van de Flora- en faunawet) 
voor. Aan de hand van de biotoopeisen en verspreidingsgegevens is het zeer onwaar-
schijnlijk dat er strikt beschermde soorten voorkomen.  
 
Amfibieën 
Voor amfibieën is het zuid van het studiegebied van zeer grote waarde. In dit gebied 
komen een aantal sloten voor die een geschikt habitat vormen voor de ze soorten. Er 
komen algemene soorten voor zoals bruine kikker, gewone pad, groene kikker en 
vinpootsalamander. Daarnaast zijn er ook strikt beschermde soorten in het studiegebied 
aangetroffen zoals de vinpootsalamander (tabel 3 FF-wet). In tabel 4.27 zijn de 
waargenomen amfibieën weergegeven.    
 
Tabel 4.27 beschermde amfibieënsoorten in het studiegebied.  
Nederlandse naam Flora- en faunawet Rode lijst (nov. 2004) 
Bruine kikker X1 - 
Gewone pad X1 - 
Groene kikker X1 - 
Grote groene kikker X1 - 
Kleine watersalamander X1 - 
Vinpootsalamander X3 Kwetsbaar 

Verklaring afkortingen in kolommen: 
X =  soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet 
1 = soort tabel 1. Voor deze soorten hoeft geen flora- en faunawetontheffing meer aangevraagd te worden voor 
artikelen 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet (plukken, doden, opzettelijk verontrusten, verstoren of vernietigen 
van verblijfplaatsen).  
3 = soort tabel 3  voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting geen vrijstelling. Ook niet 
op basis van een gedragscode. Hiervoor is een ontheffing nodig. 
 

 
Vissen 
Er zijn geen gegevens bekend over beschermde vissoorten in het studiegebied. Het 
kanaal en de watergangen tussen de weilanden kunnen geschikte biotopen zijn voor deze 
soorten. Voorbeelden van soorten die er in het gebied voor kunnen komen zijn kleine 
modderkruiper, bittervoorn en bermpje.  
 
Libellen en dagvlinders 
Er zijn geen gegevens bekend van beschermde vlinder en libellensoorten in het studie-
gebied. Op basis van de huidige biotopen en gebiedskenmerken worden er ook geen 
beschermde soorten verwacht.  
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Krekel/sprinkhanen 
Er zijn geen gegevens bekend  van beschermde krekel- en sprinkhaansoorten in het 
studiegebied. Op basis van de huidige biotopen en gebiedskenmerken worden er ook 
geen beschermde soorten verwacht.  
 
Autonome ontwikkeling  
De autonome ontwikkeling voor het studiegebied bestaat uit twee onderdelen: 
1. De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (GHS). Deze realisering houdt in 

dat de natuurwaarden binnen de EHS worden versterkt. 
2. De realisering van Oosterhout-Oost. De gemeente Oosterhout is voornemens om aan 

de oostkant van Oosterhout buurtschappen, woningen, bedrijven en voorzieningen te 
realiseren (structuurvisie Oosterhout-Oost). De beoordeling van de effecten van de 
alternatieven indien Oosterhout-Oost al gerealiseerd is, zijn beschreven in paragraaf 
4.7.6 

 

4.7.4 Effectbeschrijving  

Verlies leefgebied en groeiplaatsen beschermde en rode lijst soorten 
 
Planten 
In tabel 4.25 zijn de aangetroffen beschermde plantensoorten beschreven. Voor de kleine 
ratelaar, grasklokje, dwergviltkruid, dubbelloof, koningsvaren, krabbenscheer en 
torenkruid blijven de standplaatsen bij de drie alternatieven van MER Fase 2 behouden. 
Deze soorten groeien in loofbossen, graslanden, langs wegen of kleine voedselrijke 
wateren. Deze standplaatsen worden óf behouden óf liggen niet nabij de drie tracés van 
de alternatieven zodat de kans op negatieve effecten zeer gering is.  
De standplaats van de brede wespenorchis is droge stukken bos en kreupelhout. Een deel 
van deze standplaats zal verloren gaan door de aanleg van alternatief Bz. Dit alternatief 
snijdt de standplaats van de brede wespenorchis op drie plaatsen te weten; bij de over-
steek van het Wilhelminakanaal en op twee locaties aan de bosrand rond de kanaaldijk. In 
totaal komen er in het plangebied 15 standplaatsen voor, die redelijk verspreid in het 
studiegebied liggen. Naast de afname van de drie standplaatsen gaat een klein oppervlak 
geschikt habitat veloren. 
De brede wespenorchis is een tabel 1-soort van de Flora en Faunawet. Dit houdt in dat het 
een algemeen voorkomende soort is. Voor deze soorten geldt een vrijstelling bij ruimte-
lijke ingrepen. Dit houdt in dat voor deze soorten geen ontheffing aangevraagd hoeft te 
worden.  
 
Tabel 4.28 Beoordeling ruimtebeslag planten  

 0+ Pn Bz 
Plantensoorten 0 0 - 

 
 
Broedvogels 
Door de aanleg van de N629 zal bij de alternatieven Pn en Bz geschikt broedgebied ver-
loren gaan door verlies van geschikt oppervlak. Het verlies aan broedgelegenheid is voor 
elke soortgroep anders. Watervogels ondervinden bij geen van de alternatieven hinder, 
aangezien de broedplekken (op één nest na in het westen) in het zuiden van het 
plangebied liggen.   
Voor de bos- en struweelbroeders hebben de drie alternatieven negatieve gevolgen. Voor 
de groene specht heeft alternatief Bz de grootste negatieve invloed. Dit komt doordat voor 
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dit alternatief bos gekapt moet worden, hiermee gaat potentieel broedgebied verloren. Bij 
het kappen van bomen moet rekening mee gehouden worden dat spechtholen jaarrond 
beschermd zijn. 
Voor de kneu en de matkop hebben alle alternatieven een negatief effect op de broed-
gelegenheid. Deze soorten broeden op dit moment dicht langs de toekomstige locaties 
van de alternatieven. Alternatief Bz heeft hier de grootste negatieve invloed door afname 
van bos- en struweel gebied.  
Het broedgebied voor akkervogels neemt bij alle alternatieven af door oppervlakteverlies. 
Het oppervlakteverlies wordt ook mede veroorzaakt door de verstoring van geluid.  De 
alternatieven Pn en Bz hebben de grootste negatieve gevolgen voor deze soortgroep. 
Alternatief Bz isoleert een deel van het akkergebied van de noordelijker gelegen akker-
gebieden, waardoor dit alternatief de grootste negatieve gevolgen heeft.       
De broedvogels die voor broedplaatsen afhankelijk zijn van gebouwen ondervinden bij 
alternatief Nulplus de grootste negatieve gevolgen, omdat voor dit alternatief gebouwen 
gesloopt dienen te worden.  
 
Alle vogelsoorten kunnen elders opnieuw tot broeden komen c.q. een kolonie vormen 
omdat er voldoende biotoop aanwezig blijkt en relatief weinig territoria verloren gaat.   
De gunstige staat van instandhouding van de in het plangebied voorkomende vogel-
soorten zal niet worden aangetast wanneer werkzaamheden buiten het broedseizoen 
worden uitgevoerd of maatregelen worden genomen om het broeden te voorkomen en 
vervangende nestgelegenheid wordt gecreëerd. 
 
Tabel 4.29 Beoordeling ruimtebeslag broedvogels 

 0+ Pn Bz 
Vogelsoorten - - - - 

 
Vleermuizen 
Doordat het Wilhelminakanaal als trekroute dient voor onder andere de meervleermuis en 
de laatvlieger en als foerageergebied voor de dwergvleermuis, gewone dwergvleermuis en 
bruine grootoorvleermuizen heeft alternatief bundeling Zuid de grootste negatieve gevol-
gen voor deze soorten. Indien vliegroutes worden aangetroffen zoals in figuur 4.45, zullen 
deze onderbroken worden door de aanleg van de alternatieven Pn en Bz. Doordat 
vleermuizen lichtgevoelig zijn (de Meervleermuis zelfs zeer lichtgevoelig) heeft de 
verlichting van de weg in de vorm van lantaarnpalen en autoverlichting een negatief effect 
bij deze twee alternatieven. Bij alle alternatieven gaat door de aanleg foerageergebied 
verloren.    
 
Tabel 4.30 Beoordeling ruimtebeslag vleermuizen 

 0+ Pn Bz 
Vleermuissoorten 0 0/- - - 

 
 
Overige zoogdieren 
Door ruimtebeslag van de weg verdwijnt leefgebied van de algemene zoogdierensoorten. 
Grotere zoogdieren, als hermelijn, wezel, bunzing, vos, haas, konijn en vos hebben grote 
leefgebieden en zullen tijdens de werkzaamheden het plangebied mijden. In de omgeving 
is voldoende geschikt leefgebied aanwezig voor deze soorten. 
De gunstige staat van instandhouding van de in het studiegebied voorkomende soorten 
zal niet worden aangetast.  
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Tabel 4.31 Beoordeling ruimtebeslag overige zoogdieren 
 0+ Pn Bz 

Zoogdiersoorten 0 0/- - 
 
 
Amfibieën 
Door de ligging van poelen in het zuiden van het studiegebied gaat er bij geen van de 
alternatieven oppervlakte geschikt habitat verloren (beoordeling '0'  voor de drie 
alternatieven). Doordat er geen oppervlakte verloren gaat wordt de gunstige staat van 
instandhouding van de in het studiegebied voorkomende amfibieën niet aangetast.  
 
Vissen 
Bij geen van de drie alternatieven wordt er ingegrepen in het Wilhelminakanaal, waardoor 
er ook geen schade aan eventueel voorkomende beschermde vissoorten wordt aange-
bracht. 
Een klein deel van de watergangen tussen de weilanden ten noorden van het kanaal zal 
voor de aanleg van de nieuwe weg gedempt moeten worden. Indien er beschermde 
soorten voorkomen in deze watergangen kunnen er tijdens de werkzaamheden 
maatregelen genomen worden om effecten op individuen zo veel mogelijk te voorkomen. 
Doordat er nieuwe watergangen worden gegraven langs de N629 kunnen deze 
watergangen ter compensatie dienen voor het verlies aan oppervlakte.  
Hierdoor is er geen sprake van aantasting van de gunstige staat van instandhouding (op 
basis van de algemene verspreidingsgegevens en het geringe verlies aan leefgebied) 
(beoordeling '0' voor de drie alternatieven). 
 
Libellen en dagvlinders 
Het gebied heeft een beperkte waarde voor libellen en dagvlinders. De alternatieven 
hebben een verlies van leefgebied van algemeen voorkomende soorten tot gevolg, niet 
van beschermde soorten (beoordeling '0' voor de drie alternatieven).   
 
Krekels en sprinkhanen 
Verlies van leefgebied van algemeen voorkomende soorten, niet van beschermde soorten 
(beoordeling 0 voor de drie alternatieven).   
 
Conclusie ruimtebeslag beschermde en rode lijstsoorten 
Het negatieve effect is het grootst bij alternatief Bz door het grootste oppervlakteverlies 
van leef- en foerageergebied door ruimtebeslag. Het ruimtebeslag heeft met name voor de 
soortgroepen vleermuizen en vogels een negatief effect. Bij vleermuizen heeft het 
ruimtebeslag een afname aan vliegroutes (obstakel nieuwe brug over kanaal bij Bz) en 
foerageergebied tot gevolg. Bij vogels betekent het ruimtebeslag een afname aan 
geschikt broedbiotoop.  
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Verstoring leefgebied beschermde en rode lijstsoorten 
Door licht, geluid en beweging op de nieuwe weg kunnen soorten bij de drie alternatieven 
verstoord worden.  
 
Tabel 4.32 Beoordeling verstoring leefgebiedbeschermde en rode lijstsoorten 

 0+ Pn Bz 
Plantensoorten 0 0 - 
Vogelsoorten 0 - - - 

Vleermuissoorten 0 0/- - - 
Zoogdiersoorten 0 0/- - 
Amfibiesoorten 0 0 0 

Vissoorten 0 0 0 
Libel- en vlinder soorten 0 0 0 

Krekel- en sprinkhaansoorten 0 0 0 

 
Broedvogels 
Door de aanleg van de N629 zal bij de alternatieven Pn en Bz geschikt broedgebied ver-
loren gaan als gevolg van verstoring door geluid en licht (verlichting auto's en verlichting 
bij kruispunten). De verstoring bij het alternatief 0+ blijft gelijk aan de referentiesituatie. 
De alternatieven Pn en Bz leiden tot verstoring van leefgebied van akkervogels. Voor het 
open gebied bedraagt het invloedsgebied ruim 220 m. De helft van het invloedsgebied 
het dichts bij de weg heeft een 50% afname van de broedvogeldichtheid van soorten 
gebonden aan open landschap, de andere helft van het invloedsgebied kent nog een 
afname van 20% (Reijnen, 1992). 
 
Voor bosvogels is de verstoring het grootst bij alternatief Bz. Door de verschuiving en toe-
name van het geluid is er een grote afname van broedbiotopen voor vogels. Zo neemt 
door toenemend geluidsoverlast de geschiktheid af van deelgebied Het Blik, waar nu één 
broedpaar groene specht is waargenomen en van het zuidelijker gelegen bosgebied. Bij 
alternatief Bz komen er op het gedeelte van het tracé in het bos gemiddeld ruim 10.000 
auto's per etmaal voorbij met een gemiddelde snelheid van 80 kilometer per uur. Uit 
onderzoek blijkt dat ruim 50 % van de bosvogelsoorten daar in een strook van 45 meter 
langs de weg hinder van ondervindt en 20% in de zone tussen 45 m en 90 m van de weg 
(Reijnen, 1992). 
 
Vleermuizen 
Door de verlichting die wordt aangebracht langs de weg zal het Wilhelminakanaal minder 
geschikt worden als vliegroute voor vleermuizen.  
 
Conclusie ten aanzien van de Flora- en faunawet 
Na de definitieve tracé en inrichtingskeuze van de weg kan op basis van de reeds uitgevoerde veld-
inventarisaties bepaald worden of en voor welke soorten een ontheffing aangevraagd dient te 
worden. Dan dienen ook eventueel te kappen bomen of verwijderen bebouwing op hun functie voor 
vleermuizen bekeken te worden. 
 

 
Ruimtebeslag in GHS-gebieden 
Bij de alternatieven Nulplus en Pn gaan geen GHS-gebieden verloren. Bij alternatief Bz 
gaat er een deel oppervlakte van de GHS verloren. Het Blik en de Duiventoren maken alle-
bei onderdeel uit van de GHS maar zijn van elkaar gescheiden door het Wilhelminakanaal. 
Hierdoor komt het gebied de Blik geïsoleerd te liggen van aangrenzend landbouwgebied. 
Hierdoor wordt het gebied te klein om 'ecologisch' goed te functioneren. 
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Nee, tenzij-principe 
Voor de aanleg van de N629 door de GHS gebieden geldt het 'nee, tenzij-principe' omdat het uit-
breiding van stedelijk ruimtebeslag betreft. Onder uitbreiding van stedelijke ruimtebeslag vallen de 
uitbreiding van steden en dorpen, de aanleg en uitbreiding van bedrijventerreinen en de aanleg en 
(fysieke) aanpassing van niet-recreatieve infrastructuur. Het 'nee, tenzij-principe' houdt in dat 
uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag alleen toelaatbaar is als daar zwaar maatschappelijke 
belangen aan ten grondslag liggen, en pas nadat een onderzoek heeft aangetoond dat er geen 
alternatieve locaties of tracés voorhanden zijn buiten de GHS, of andere oplossingen waardoor de 
aantasting van de natuur- en de hiermee samenhangende landschapswaarden wordt voorkomen. In 
het geval van een dergelijke onontkoombaarheid moet verzekerd zijn dat de aantasting van de 
natuurwaarden en de daarmee samenhangende landschapswaarden tot het minimum wordt 
beperkt en wordt gecompenseerd. (zie p. 103-106 van Streekplan Noord-Brabant 2002). 
 
Alternatief Bz veroorzaakt de grootste aantasting van GHS-gebied (ruimtebeslag en 
verstoring). Bij alternatief Pn neemt alleen de verstoring in de GHS toe. Indien deze 
effecten niet voorkomen kunnen worden of dusdanig beperkt dat de natuurwaarden niet 
worden aangetast, dient naar alternatieven gekeken te worden die deze natuurwaarden 
niet aantasten.  
 
 
Verstoring GHS-gebieden  
Door de effecten  van licht, geluid en beweging neemt de kwaliteit van de GHS gebieden 
af. De beoordeling hiervan valt onder de 'externe werking' van de bescherming van 
natuurgebieden. Dit negatieve effect is het grootst bij alternatief Bz. Heel de GHS ten 
noorden van de Moerkensdreef ondervindt een negatief effect door de toename van 
geluid. Dit gebeurt zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase.  
Daarbij heeft dit alternatief een grootste negatieve effect door verstoring omdat dit 
alternatief langs de randen van de GHS loopt. Alternatief Bz is daarom negatief beoor-
deeld (- -). 
 
In tabel 4.33 is aangegeven of er sprake is van verstoring van GHS-gebied.  
 
Tabel 4.33 Verstoring GHS-gebieden  

 Verstoring van GHS t.o.v. referentiesituatie Beoordeling 
Nulplus Geen extra negatief effect   0 
Parallel Noord Externe werking op de GHS gebieden door licht, geluid en 

beweging 
- 

Bundeling 
Zuid 

Afname oppervlakte, isoleren van deelgebied  het Blik en grote 
verstoring (externe werking) doordat het alternatief direct tegen 
het GHS gebied aanligt 

- - 

 
 
Barrièrewerking ecologische relaties 
Door de aanleg van alternatief Bz komt deelgebied 2 geïsoleerd te liggen van de akker- en 
weilanden ten westen van de N629. De overbrugging van het Wilhelminakanaal gaat niet 
ten koste van de ecologische verbindende functie van het kanaal. 
 
Het Wilhelminakanaal en de daaraan grenzende bosgebieden maken onderdeel uit van de 
GHSn. Bij alternatief Bundeling Zuid zal de nieuwe weg het Wilhelminakanaal kruisen 
door middel van een nieuwe brug en daarna parallel aan het kanaal verder gaan. De bun-
deling van de weg met het kanaal versterkt de barrière tussen de GHS gebieden de Dui-
ventoren en Het Blik. Het Blik komt dan meer geïsoleerd te liggen van de rest van de 
gebieden.     
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Mogelijkheden voor mitigatie en compensatie 
Voor de beoordeling van de effecten is het van belang om na te gaan of de effecten op 
natuurwaarden kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd. 
 
Mitigatie: de effecten door ruimtebeslag in natuurgebieden kunnen niet worden gemiti-
geerd. Effecten door verstoring kunnen worden beperkt door een geluidarme verharding 
toe te passen en eventueel schermen. De verstoring door licht kan worden beperkt door 
geen wegverlichting toe te passen of gebruik te maken van strooilichtarme armaturen. 
De barrièrewerking kan worden beperkt door het aanbrengen van faunavoorzieningen. 
Door de hoge ligging van een deel van alternatief Bz (bij de brug over het kanaal) kunnen 
relatief eenvoudig faunapassages worden aangelegd. 
 
Compensatie: het verlies van natuurwaarden (door ruimtebeslag, verstoring of barrière-
werking) moet, in overeenstemming met het provinciale beleid, worden gecompenseerd. 
Dit is met name noodzakelijk bij alternatief Bz.  
 
Door het treffen van mitigerende maatregelen kan de omvang van de effecten op natuur-
waarden worden beperkt. Mitigatie en compensatie is vooral nodig bij alternatief Bz. Ook 
na toepassing van mitigerende en compenserende maatregelen blijft alternatief Bz nega-
tiever voor natuurwaarden dan de alternatieven Nulplus en Pn. Ook de nee, tenzij-
afweging blijft noodzakelijk. 
 

4.7.5 Overzicht effectscores 

In tabel 4.34 zijn de beoordelingen voor natuur weergegeven.   
 
Tabel 4.34 Beoordeling van de effecten op natuur 

Aspect Criterium 0+ Pn Bz 

Soorten Verlies leefgebied 
beschermde en rode lijst 
soorten 

0 - - - 

 Verstoring leefgebied 
beschermde en Rode lijst 
soorten 

0 -  - - 

Beschermde 
gebieden 

Verlies GHS gebieden 
0 0 - - 

 Verstoring GHS gebieden 0 - - - 
Ecologische 
relaties 

Barrièrewerking 
0 0 - 

Mitigerende 
maatregelen 

Mogelijkheden voor mitigatie 
van effecten 

+ + + 

 

4.7.6 Doorkijk effectscores Oosterhout-Oost 

In deze paragraaf is onderzocht in hoeverre de effecten van de weg op de verschillende 
natuuraspecten wijzigen indien Oosterhout-Oost deel uitmaakt van de referentiesituatie. 
 
Soorten 
Flora 
De effecten op de beschermde plantensoorten blijven gelijk. 
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Broedvogels 
Door de aanwezigheid van Oosterhout-Oost is het open landschap zeer sterk afgenomen 
binnen het studiegebied. Hierdoor is het aantal akker- en weidevogels teruggedrongen. 
Dit betekent dat de aanleg van de alternatieven het leefgebied van deze soorten minder 
aantast. De beoordeling van het verlies en verstoring van leefgebied is derhalve minder 
negatief. 
 
Vleermuizen 
Indien Oosterhout-Oost gerealiseerd is zullen enkele vliegroutes mogelijk vervallen 
(mogelijk kan door de nieuwe landschapszones nieuwe vliegroutes worden gevormd). De 
aanleg van de weg is minder negatief beoordeeld. 
 
Overige zoogdieren /amfibieen /vissen /libellen /dagvlinders /krekels /sprinkhanen  
Effecten van de alternatieven zijn gelijk, met of zonder Oosterhout-Oost.  
 
Beschermde gebieden 
De GHS blijft behouden bij de ontwikkeling van Oosterhout-Oost. Deze zal aansluiten op 
de landschappelijke zone. Wel komt de GHS dichter tegen de bebouwing aan te liggen zo-
dat mogelijk de verstoring toeneemt in het gebied. De ontwikkeling van Oosterhout-Oost 
heeft geen effect op ruimtebeslag van de GHS en op de verstoring in de GHS.  
 
Ontwikkelingsmogelijkheden natuur 
De ontwikkeling van Oosterhout-Oost heeft geen invloed op de ontwikkelingsmogelijk-
heden voor natuur in de bestaande natuurgebieden, maar kan wel bijdragen aan de ont-
wikkeling van verbindingszones. Dit speelt met name bij de alternatieven Bz en Pn. 
 
Overzicht effectscores bij gerealiseerd Oosterhout Oost 
In tabel 4.35 zijn de beoordelingsscores voor natuur weergegeven in de situatie inclusief 
Oosterhout Oost. Alternatief Bz heeft de meest negatieve effecten en alternatief Nulplus 
de minste negatieve effecten. De gunstige score van alternatief Nulplus wordt met name 
veroorzaakt door het behoud van de huidige weg. Er zijn geen positieve effecten die mee 
kunnen worden genomen in de beoordelingscores.  
 
Per saldo heeft de ontwikkeling van Oosterhout-Oost geen effect op de beoordeling van 
de alternatieven, uitgezonderd voor de beoordeling van de mitigatiemogelijkheden. 
 
Tabel 4.35 Beoordeling van de effecten op natuur bij realisatie Oosterhout-Oost 

Aspect Criterium 0+ Pn Bz 

Soorten Verlies leefgebied 
beschermde en rode lijst 
soorten 

0 - - - 

 Verstoring leefgebied 
beschermde en Rode lijst 
soorten 

0 -  - - 

Beschermde 
gebieden 

Verlies GHS gebieden 
0 0 - - 

 Verstoring GHS gebieden 0 - - - 
Ecologische 
relaties 

Barrièrewerking 
0 0 - 

Mitigerende 
maatregelen 

Mogelijkheden voor mitigatie 
van effecten 

+ ++ ++ 
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4.8 Bodem en water 

Zoals bij de beoordelingen in MER Fase 1 blijkt zijn de aspecten bodem en water 
nagenoeg niet  onderscheidend zijn voor de alternatieven en varianten. Daarnaast leidt de 
beoordeling in MER Fase 1 ook niet tot aanvullende vragen ten aanzien van de effecten. 
Geconcludeerd kan worden dat  het detailniveau van effectbeschrijving in MER Fase 1 
voldoende is en dat de beoordeling van de alternatieven kan worden overgenomen in MER 
Fase 2. Daarnaast heeft de ontwikkeling van Oosterhout-Oost geen gevolgen voor de 
effectbeschrijving en beoordeling. 
 
In tabel 4.36 is de beoordeling weergegeven van de drie alternatieven. 
 
Tabel 4.36 Beoordeling van de aspecten bodem en water 

Aspect Criterium 0+ Pn Bz 
Bodemopbouw 0 0 0 Bodem 
Bodemkwaliteit 0 0/- 0 

Waterkwantiteit 0 0 0 
Waterkwaliteit 0 0/- - 

Grond en oppervlaktewater 

Waterretentiegebieden 0 0 - 
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5 Beoordeling alternatieven 

5.1 Overzicht beoordelingen 

In tabel 5.1 is een overzicht opgenomen van de effectbeoordelingen uit de hoofdstukken 
3 (verkeer) en 4 (milieugevolgen). 
 
Tabel 5.1  Overzicht van de effectbeoordelingen 

thema aspect criterium 0+ Pn Bz 

Reistijd Steenstraat-A27 + + ++ 

Reistijd Middellaan-A27 + + + 

Onzekerheid in reistijden + + + 

Verkeersafwikkeling 

Kans op terugslag op A27  ++ ++ ++ 

Duurzaam veilig + + + Verkeersveiligheid 
Afname aantal conflictpunten + + + 

Leefbaarheid Oversteekbaarheid + + + 

Toekomstvastheid + ++ +++ 

Benutting infrastructuur + + - 

Mogelijkheden OV + + + 

ve
rk

ee
r 

en
 v

er
vo

er
 

Verkeersstructuur 

Ontsluiting OWN 0 - 0/- 

Verlies woonfunctie - - - - - Bebouwing 

Verlies bedrijfsgebouwen - - 0 0 

Verlies aan landbouwgrond 0 - - - Landbouw 
Bereikbaarheid percelen 0 0 - 

Recreatieve routes 0 0 - - be
bo

uw
in

g,
 

la
nd

bo
uw

 e
n 

re
cr

ea
ti

e 

Recreatie 

Aantrekkelijkheid recreatie 0 0 - - 

Geluidbelast oppervlak (> 48 dB(A) ) in ha 0 0/- - 
Aantal geluidbelaste woningen (> 53 
dB(A)) 

0 0 0/+ 

Aantal geluidgehinderden 0 0 0 
Aantal geluidgehinderden tijdens aanleg - 0/- 0/- 

Geluidbelasting 

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

0 0 - 

ge
lu

id
 e

n 
tr

ill
in

ge
n 

Trillingen Trillingshinder 0 0/+ + 

Immissie Check aan grenswaarden Wet 
Luchtkwaliteit 

0 0 0 

Emissie lokaal 0 0 + 

lu
ch

tk
w

al
it

ei
t 

Emissie 
Emissie totaal 0/- 0 0/+ 

Externe veiligheid Effect op externe veiligheid 0/+ 0/+ + 

ex
te

rn
e 

ve
ili

gh
e

id
 e

.d
. 

Kabels en leidingen Effecten kabels en leidingen 
 

0 0 0 

Landschappelijke hoofdstructuur 0 0/- - - 
Visueel landschappelijke effecten 0 - - - 

Landschap 

Aardkundige waarden 0 0 0 
Historische lijnen 0 0/- - - 
Historische vlakken 0 0 - - 
Historisch groen 0 0 - - 

Cultuurhistorie 

Waardevolle objecten 0/- 0 0 

la
nd

sc
ha

p,
 

cu
lt

uu
rh

is
to

ri
e 

en
 

ar
ch

eo
lo

gi
e 

Archeologie Aantasting archeologische waarden 0/- - - - 

na
tu ur
 Soorten 

 
Verlies leefgebied beschermde en rode 
lijst soorten 

0 - - - 
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thema aspect criterium 0+ Pn Bz 

Verstoring leefgebied beschermde en 
Rode lijst soorten 

- - - - 

Verlies GHS gebieden 0 0 - - Beschermde gebieden 
 Verstoring GHS gebieden 0 - - - 
Ecologische relaties 
 

Barrièrewerking 
0 0 - 

Mitigerende maatregelen Mogelijkheden voor mitigatie van 
effecten  

+ + + 

Bodemopbouw 0 0 0 Bodem 
Bodemkwaliteit 0 0/- 0 
Waterkwantiteit 0 0 0 
Waterkwaliteit 0 0/- - 

bo
de

m
 e

n 
w

at
er

 

Grond en oppervlaktewater 

Waterretentiegebieden 0 0 - 

 

5.2 Beschouwing per alternatief 

5.2.1 Vooraf 

In hoofdstuk 8 van MER Fase 1 is per alternatief een beschouwing opgenomen. Daarbij is 
ook gebruik gemaakt van de kostenramingen die voor de verschillende alternatieven zijn 
vervaardigd. In die kostenraming is nog geen rekening gehouden met de aanpassingen 
van de aansluiting op de A27 ter hoogte van afrit 19. Deze aanpassing is in de drie alter-
natieven opgenomen en is niet onderscheidend, maar draagt er wel toe bij dat de verschil-
len tussen de alternatieven in relatieve zin kleiner worden.  
 
Bij onderstaande beschouwingen per alternatief is de beschouwing in hoofdstuk 8 van 
MER Fase 1 als uitgangspunt genomen. 
 
De beoordeling van de alternatieven is in principe gericht op het jaar 2020: de alterna-
tieven zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie in dat jaar. Omdat het gaat 
om een ingreep die in principe toekomstvast moet zijn is ook een doorkijk gemaakt voor 
de periode na 2020. 
 
De beoordeling vindt in principe plaats voor de alternatieven zoals beschreven in dit rap-
port. Waar relevant wordt tevens rekening gehouden met de eventuele mogelijkheid om 
effecten te mitigeren. 
 

5.2.2 Alternatief Nulplus 

Beoordeling 
Het alternatief Nulplus verbetert de verkeerssituatie tussen Dongen en Oosterhout en 
leidt tot een afname van de kans op congestie in de spitsperiodes. Het alternatief is ont-
worpen op het oplossen van de belangrijkste knelpunten voor de doorstroming -blijkens 
de dynamische modellering zijn dat vooral de kruisingen bij de aansluiting op de A27 en 
de rotonde bij Dongen. Het ontwerp is gebaseerd op de principes van Duurzaam Veilig, 
zodat een verkeersveilige oplossing ontstaat. 
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De effecten op de omgeving zijn beperkt, zowel in positieve als in negatieve zin. Het alter-
natief Nulplus draagt niet bij aan het verbeteren van de leefbaarheid (door vermindering 
van de geluidbelasting) langs het tracé.  
Lokaal is er een groot effect op de huidige woningen en bedrijfspanden langs de Hei-
straat. Daarbij gaat het vooral om de directe gevolgen -sloop- van de aanleg van de weg 
en bijbehorende parallelstructuur, waarvoor het nodig is gronden te verwerven en even-
tueel ook woningen en bedrijfspanden. Het vasthouden aan de ontwerpvereisten van 
Duurzaam Veilig maken het onvermijdelijk -ook bij maximale inspanningen om dit te voor-
komen- dat bij dit alternatief woningen en bedrijfspanden moeten worden gesloopt.  
 
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. 
 
De directe kosten van dit alternatief zijn ongeveer even hoog als die van het alternatief Pn. 
De kosten voor vastgoed zijn waarschijnlijk hoger. Daardoor is het alternatief Nulplus 
minder kosteneffectief dan alternatief Pn. 
 
Doorkijk na 2020 
Bij het alternatief Nulplus is geen ingreep voorzien bij de Westerlaan en de brug over het 
kanaal. Voor dit wegvak is de restcapaciteit in 2020 beperkt, met I/C-verhoudingen die 
deels boven de kritische grens van 0,85 liggen. Uit de dynamische modellering blijkt 
overigens niet dat dit als zodanig een probleem is: de restcapaciteit is het kleinst bij de 
rotondes. In de periode na 2020 kunnen daar mogelijk capaciteitsproblemen ontstaan. 
Als dat het geval is komen, naar het zich nu laat aanzien, verschillende oplossings-
richtingen in beeld. Deze komen neer op het vergroten van de capaciteit van de rotonde 
Westerlaan-Middellaan, eventueel in combinatie met een verbreding van de Westerlaan 
en een tweede of nieuwe brug over het kanaal. Dit zal dan leiden tot ruimtebeslag langs 
de Westerlaan en aantasting van de functies direct langs de huidige Westerlaan. Bij 
verbreding van de weg (en verschuiven van de as) neemt de geluidbelasting bij woningen 
langs de Doelstraat (als geen maatregelen worden genomen) toe. Westelijk van de 
Westerlaan zijn enkele objecten (enkele woningen, scoutinggebouw) aanwezig die 
mogelijk niet kunnen worden gehandhaafd bij verbreding van de Westerlaan. 
 

5.2.3 Alternatief Parallel-noord 

Beoordeling 
Alternatief Pn biedt een goede oplossing voor het verkeersprobleem voor de periode tot 
2020. Bij dit alternatief is -zoals ook bij de andere alternatieven- het aanpakken van de 
knelpunten in het ontwerp meegenomen. Daardoor verbetert bij dit alternatief de door-
stroming en neemt de kans op congestie af. Dit vertaalt zich in (gemiddelde) kortere reis-
tijden en, mede doordat landbouwverkeer niet meer op de hoofdrijbaan wordt toegelaten, 
minder onzekerheid over reistijden. Doordat de principes van Duurzaam Veilig zijn gehan-
teerd neemt de verkeersveiligheid toe. Ook het verminderen van de kans op terugslag op 
de A27 draagt bij aan verbeteren van de verkeersveiligheid. 
Een aandachtspunt is de bereikbaarheid van het gebied tussen de Westerlaan, het kanaal 
en de N629. In dit gebied, waar naast een aantal woningen onder andere de begraafplaats 
en de tennisbaan aanwezig zijn, wordt vanuit Dongen minder direct bereikbaar. In het ont-
werp voor alternatief Pn is daartoe een parallelstructuur langs de N629 opgenomen. Hier-
voor zijn in principe nog varianten denkbaar, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de 
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bestaande (deels onverharde) wegen, die daartoe dan moeten worden opgewaardeerd. 
Uitgangspunt is dat dit gebied vanuit Dongen goed bereikbaar moet blijven. 
 
Doordat bij dit alternatief op de Westerlaan niets verandert blijft de milieusituatie daar 
vergelijkbaar met de referentiesituatie 2020. Overigens kan -door het aanbrengen van 
een geluidarme verharding-  een geluidreductie in Dongen-west worden gerealiseerd. 
 
Uit de beschrijving van de effecten op natuur en landschap blijkt dat alternatief Pn geen 
grote invloed heeft. Het tracé doorsnijdt geen natuurgebieden en voegt zich redelijk goed 
in het landschap tussen de A27 en Dongen.  
 
Uit de indicatieve ramingen blijkt alternatief Pn de laagste directe kosten heeft, en tevens 
relatief weinig overige kosten (zoals kosten voor grond en vastgoed) heeft.  
 
Doorkijk na 2020 
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 hier 
aanwezig is bij de rotonde Westerlaan-Middellaan. Voor de langere termijn kan de 
beperkte capaciteit tot gevolg hebben dat daar alsnog een uitbreiding van de weg nodig 
kan zijn. Daarbij gaat het met name om aanpassing van de rotonde Westerlaan-
Middellaan. 
Voor de langere termijn kan aanpassing van de bestaande brug of het bouwen van een 
tweede brug naast de huidige brug, in combinatgie met het verbreden van de Westerlaan 
aan de orde kunnen komen. Verbreding van de Westerlaan (in westelijke richting) en 
bouwen van een tweede brug is in principe mogelijk, naar verwachting zonder grote 
milieugevolgen. Bij verbreding van de weg (en verschuiven van de as) neemt de geluid-
belasting bij woningen langs de Doelstraat (als geen maatregelen worden genomen) toe. 
Westelijk van de Westerlaan zijn enkele objecten (enkele woningen, scoutinggebouw) 
aanwezig die mogelijk niet kunnen worden gehandhaafd bij verbreding van de Wester-
laan. 
 

5.2.4 Alternatief Bundeling-zuid 

Beoordeling 
Alternatief Bz is beoordeeld als de beste oplossing voor de doorstromingsproblematiek. 
Evenals bij de andere alternatieven worden de knelpunten (kruisingen en de aansluiting 
op de A27) aangepakt en wordt (onder andere voor landbouwverkeer) een parallelstruc-
tuur aangelegd. Hierdoor nemen de reistijden en de onzekerheid over de reistijden af. 
Bij dit alternatief is op het nieuwe wegvak tussen de Steenstraat en het splitsingspunt 
ruim voldoende (rest)capaciteit aanwezig. De nieuwe weggedeelten worden door maar 
weinig verkeer -ruim onder de capaciteit- gebruikt.  
Ook bij dit alternatief is de bereikbaarheid van het gebied tussen het kanaal, de Wester-
laan en de Heistraat een aandachtspunt. De bestaande toegang tot het gebied via de 
kruising bij de begraafplaats komt te vervallen. 
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Voor de leefbaarheidseffecten -met name geluidhinder in Dongen- is dit alternatief ver-
houdingsgewijs gunstig. De geluidhinder langs de Westerlaan neemt sterker af dan bij de 
andere alternatieven. Hoewel dat niet is onderzocht, kan worden gesteld dat door toepas-
sing van een geluidarme verharding op de Westerlaan de geluidbelasting in Dongen nog 
verder kan worden gereduceerd. 
Daartegenover staat dat alternatief Bz grote effecten hebben voor natuur en landschap: er 
is sprake van ruimtebeslag in natuur- en bosgebieden, verstoring en barrièrewerking. Het 
geluidbelast oppervlak neemt toe, ook in de GHS. Voor de 'groene' effecten is alternatief 
Bz ongunstiger dan de beide andere alternatieven. 
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 -dat zwaarwegend moet zijn- en de effecten op natuur-
waarden. In het kader van nee, tenzij afweging is het verplicht om alternatieve moge-
lijkheden om de problematiek op te lossen, in beeld te brengen. De aanwezigheid van 
realistische en probleemoplossende alternatieven kan, in het kader van de nee, tenzij-
afweging, een belemmering zijn om een alternatief dat natuurwaarden aantast als 
voorkeursalternatief aan te duiden. 
 
Dit alternatief is, vooral als gevolg van de nieuwe brug over het kanaal, duidelijk kostbaar-
der dan de alternatieven Pn en Nulplus.  
 
Doorkijk na 2020 
Alternatief Bz heeft -met name voor het gedeelte tussen het splitsingspunt en de Steen-
straat- ruim voldoende capaciteit. Voor de Westerlaan zijn dan ook voor de periode na 
2020 geen aanvullende ingrepen nodig. 
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6 Meest Milieuvriendelijk Alternatief 

6.1 Kaders voor het meestmilieuvriendelijk alternatief 

MMA in regelgeving en richtlijnen 
In de wetgeving over milieueffectrapportage is bepaald dat alle realistische alternatieven 
moeten worden onderzocht, waaronder tenminste het alternatief waarmee milieugevolgen 
zo veel mogelijk worden voorkomen dan wel, als dat niet lukt, worden gemitigeerd. Rest-
effecten moeten worden gecompenseerd. Dat alternatief wordt doorgaans aangeduid als 
het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). 
Bij een MMA moet het gaan om een alternatief dat de problematiek oplost en dat tot de 
competentie van de initiatiefnemer behoort.  
In de richtlijnen voor dit MER zijn geen bijzondere aandachtspunten voor het MMA opge-
nomen. 
 
Aanpak 
Er is in dit geval gekozen voor een aanpak waarbij het MMA wordt gebaseerd op één van 
de alternatieven, waaraan vervolgens aanpassingen worden aangebracht en/of extra 
maatregelen worden toegevoegd om de (resterende) milieugevolgen te voorkomen dan 
wel te mitigeren. Van het aldus geconstrueerde MMA worden vervolgens de milieu-
gevolgen in beeld gebracht. 

6.2 Alternatief Nulplus als basis voor het MMA 

Gezien de wettelijke bepalingen aangaande het MMA, waarbij het voorkomen van ge-
volgen voor het milieu centraal staan, komt in dit geval het Nulplus-alternatief het meest 
in aanmerking om te worden beschouwd als basis voor het MMA. Het Nulplus- alternatief 
is probleemoplossend ten aanzien van de verkeersproblematiek, en laat ten aanzien van 
de gevolgen voor het milieu voor de meeste milieuaspecten weinig verschil zien met de 
referentiesituatie 2020.  
In Fase 1 van dit MER is een uitgebreide verkenning naar oplossingsrichtingen uitgevoerd. 
De daaruit voortkomende realistische alternatieven zijn in Fase 1 verder beschreven en 
onderzocht op het probleemoplossend vermogen en de effecten. Bij de selectie van alter-
natieven voor Fase 2 hebben de milieugevolgen nadrukkelijk een rol gespeeld. Gezien dit 
voortraject is het voor het MMA niet nodig om naar andere tracémogelijkheden te zoeken 
of om terug te grijpen op de alternatieven die in Fase 1 zijn onderzocht.  
 
Uit het overzicht van de milieugevolgen zoals opgenomen in hoofdstuk 5 blijkt dat alter-
natief Nulplus enkele negatieve gevolgen heeft: 

- het verlies van een aantal woningen en bedrijfspanden; 
- nagenoeg geen vermindering van de geluidhinder in woningen. 

Het MMA kan zich richten op het voorkomen of verminderen van deze negatieve gevolgen. 
 
Naast deze negatieve gevolgen is geconstateerd dat het MMA tot 2020 voldoet als oplos-
sing van het probleem, maar dat voor de langere termijn mogelijk aanvullende ingrepen 
nodig kunnen zijn. 
 



 
 

 projectnr. 165465   MER N629 Dongen-Oosterhout 
 april 2008 Fase 2 
 Versie 1.1 definitief concept  
   

 blad 103 van 114   

6.3 Uitwerking MMA 

Verminderen aantasting woningen en bedrijfspanden 
Een belangrijk negatief van het MMA is het verlies van een aantal woningen en kassen. Dit 
is het gevolg van de  vereisten aangaande het wegprofiel die zijn gehanteerd, met name 
de parallelstructuur langs de hoofdrijbaan. Deze parallelstructuur is, om een duurzaam 
veilige weg te kunnen realiseren en om de problematiek van de oversteekbaarheid te kun-
nen oplossen, essentieel. Bij de uitwerking van het ontwerp van het MMA is reeds op 
plaatsen waar weinig ruimte aanwezig is gezocht naar een optimale balans tussen ener-
zijds het voldoen aan de ontwerpvereisten en anderzijds het minimaliseren van de gevol-
gen voor bestaande woningen. Het verder reduceren van de gevolgen voor bestaande 
woningen en bedrijfspanden is dan ook alleen mogelijk als wordt afgezien van het vol-
doen aan de vereisten aangaande Duurzaam Veilig. Dat is hier, gezien de aard van de 
problematiek, niet mogelijk. Het ontwerp van het MMA (wegprofiel, ligging van de paral-
lelstructuur) is daarom gelijk aan dat van alternatief Nulplus.  
 
Verminderen geluidbelasting in de woonomgeving 
Het alternatief Nulplus heeft geen negatieve gevolgen voor de geluidbelasting in de woon-
omgeving, maar draagt ook niet bij aan een afname daarvan. In dit opzicht is het alter-
natief Nulplus dan ook niet probleemoplossend. Het MMA dient daarom mede gericht te 
zijn op het reduceren van de geluidbelasting in de woonomgeving. Gezien de vormgeving 
van het alternatief komen daarbij in de eerste plaats maatregelen aan de verharding in 
aanmerking. Voor het MMA is daarom uitgegaan van het toepassen van een geluidarme 
verharding.  
 

6.4 Effecten en beoordeling MMA 

6.4.1 Geluid 

Met behulp van het model Geonoise (zie paragraaf 4.2) zijn ook de effecten van het MMA 
berekend. 
In vergelijking met de referentiesituatie en het alternatief Nulplus heeft het MMA een dui-
delijke vermindering van de geluidbelasting in de woonomgeving tot gevolg. Dit is zicht-
baar gemaakt in de figuren 6.1 en 6.2. In vergelijking met de referentiesituatie (2020) 
neemt het aantal woningen in lage geluidbelastingsklassen toe, en het aantal woningen 
met een hogere belasting af. Dit vertaalt zich tevens in een lager aantal gehinderden 
(figuur 6.3). 
 
Ook voor het geluidbelast oppervlak is het MMA gunstig: in vergelijking met de referentie-
situatie neemt het areaal met een hoge geluidbelasting af (figuren 6.4 en 6.5).  
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Figuur 6.1 Aantal geluidbelaste woningen, per geluidbelastingsklasse van 5 dB 
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Figuur 6.2 Aantal geluidbelaste woningen verschil met referentiesituatie (2020) 
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Figuur 6.4 Aantal geluidgehinderden, voor drie hinderniveaus, per alternatief  
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Figuur 6.4 Geluidbelast oppervlak, per geluidbelastingsklasse van 5 dB 
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Figuur 6.5 Geluidbelast oppervlak: verschil met referentiesituatie (2020) 
 

6.4.2 Overige effecten en beoordeling 

De overige effecten van het MMA en de beoordeling daarvan zijn gelijk aan de effecten en 
beoordeling van het alternatief Nulplus. Alleen de effecten op natuurwaarden (verstoring) 
zijn gunstiger omdat door de toepassing van de geluidarme ook het geluidbelast opper-
vlak en de verstoring in natuurgebieden afneemt.  
 
Tabel 6.1  Overzicht van de effectbeoordelingen 

thema aspect criterium 0+ Pn Bz MMA 

Reistijd Steenstraat-A27 + + ++ + 

Reistijd Middellaan-A27 + + + + 

Onzekerheid in reistijden + + + + 

Verkeersafwikkeling 

Kans op terugslag op A27  ++ ++ ++ ++ 

Duurzaam veilig + + + + Verkeersveiligheid 
Afname aantal conflictpunten + + + + 

Leefbaarheid Oversteekbaarheid + + + + 

Toekomstvastheid + ++ +++ + 

Benutting infrastructuur + + - + 

Mogelijkheden OV + + + + 

ve
rk

ee
r 

en
 v

er
vo

er
 

Verkeersstructuur 

Ontsluiting OWN 0 - 0/- 0 
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thema aspect criterium 0+ Pn Bz MMA 

Verlies woonfunctie - - - - - - - - Bebouwing 

Verlies bedrijfsgebouwen - - 0 0 - - 

Verlies landbouwgrond 0 - - - 0 Landbouw 
Bereikbaarheid percelen 0 0 - 0 

Recreatieve routes 0 0 - - 0 be
bo

uw
in

g,
 

la
nd

bo
uw

 e
n 

re
cr

ea
ti

e 
Recreatie 

Aantrekkelijkheid recreatie 0 0 - -  0 

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

0 0/- - 
+ 

Aantal geluidbelaste woningen (> 
53 dB(A)) 

0 0 0/+ 
+ 

Aantal geluidgehinderden 0 0 0 0 
Aantal geluidgehinderden tijdens 
aanleg 

- 0/- 0/- 
- 

Geluidbelasting 

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

0 0 - 
+ ge

lu
id

 e
n 

tr
ill

in
ge

n 

Trillingen Trillingshinder 0 0/+ + 0/+ 

Immissie Check aan grenswaarden Wet 
Luchtkwaliteit 

0 0 0 
0 

Emissie lokaal 0 0 + 0 

lu
ch

tk
w

al
it

ei
t 

Emissie 
Emissie totaal 0/- 0 0/+ 0/- 

Externe veiligheid Effect op externe veiligheid 0/+ 0/+ + 0/+ 

ex
te

rn
e 

ve
ili

gh
ei d e.
d.

 

Kabels en leidingen Effecten kabels en leidingen 0 0 0 0 

Landschappelijke hoofdstructuur 0 0/- - - 0 
Visueel landschappelijke effecten 0 - - - 0 

Landschap 

Aardkundige waarden 0 0 0 0 
Historische lijnen 0 0/- - - 0 
Historische vlakken 0 0 - - 0 
Historisch groen 0 0 - - 0 

Cultuurhistorie 

Waardevolle objecten 0/- 0 0 - 

la
nd

sc
ha

p,
 c

ul
tu

ur
hi

st
or

ie
 

en
 a

rc
he

ol
og

ie
 

Archeologie Aantasting indicatieve 
archeologische waarden 

0/- - - - 0/- 

Verlies leefgebied beschermde 
en rode lijst soorten 

0 - - - 0 
Soorten 
 

Verstoring leefgebied 
beschermde en Rode lijst soorten 

- -  - - 0/- 

Verlies GHS gebieden 0 0 - - 0 Beschermde gebieden 
 Verstoring GHS gebieden 0 - - - 0 
Ecologische relaties 
 

Barrièrewerking 
0 0 - 0 

na
tu

ur
 

Mitigerende maatregelen Mogelijkheden voor mitigatie van 
effecten  

+ + + + 

Bodemopbouw 0 0 0 0 Bodem 
Bodemkwaliteit 0 0/- 0 0 
Waterkwantiteit 0 0 0 0 
Waterkwaliteit 0 0/- - 0 

bo
de

m
 e

n 
w

at
er

 

Grond en oppervlaktewater 

Waterretentiegebieden 0 0 - 0 
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7 Voorstel voorkeursalternatief 

7.1 Voorkeursalternatief ten behoeve van de ruimtelijke plannen 

In dit hoofdstuk is op basis van de effectbeschrijvingen en - beoordelingen, gecombineerd 
met het probleemoplossend vermogen en de geraamde kosten, een voorstel voor het 
voorkeursalternatief opgenomen. Dit voorstel is gebaseerd op de conclusies die de 
initiatiefnemer, de provincie Noord-Brabant, verbindt aan de resultaten van het MER. Bij 
de afweging van de initiatiefnemer is rekening gehouden met de voorgenomen ontwikke-
lingen in het gebied Oosterhout-Oost.  
Het uiteindelijke voorkeursalternatief, dat in principe zal worden bepaald door de initia-
tiefnemer en de beide betrokken gemeenten zal worden opgenomen in de ruimtelijke 
plannen (bestemmingsplannen) van Oosterhout en Dongen.  
 

7.2 Voorstel: alternatief Pn is voorkeursalternatief 

7.2.1 Waarom alternatief Pn als voorkeursalternatief? 

Verkeer en probleemoplossend vermogen 
In de beschouwingen over de alternatieven in hoofdstuk 5 is geconstateerd dat alternatief 
Pn de verkeersproblematiek goed oplost. Voor de periode tot 2020 heeft alternatief Pn 
voldoende capaciteit. Voor de verdere toekomst kan voor het gedeelte Steenstraat-
Westerlaan mogelijk een capaciteitsprobleem ontstaan. Uit de dynamische modelleringen 
blijkt dat kleinste restcapaciteit aanwezig is bij de rotonde Westerlaan-Middellaan-
Heistraat/N629. In het geval zich op termijn een capaciteitsprobleem zou voordoen zijn 
op dat moment maatregelen mogelijk om de capaciteit (met name van de rotonde) te 
vergroten. Dit geldt ook voor het Nulplus-alternatief. Voor de beide alternatieven Pn en Bz 
geldt dat de omgeving van Het Blik (het gebied tussen Wilhelminakanaal, Heistraat en 
Westerlaan) vanuit Dongen minder direct bereikbaar wordt. 
Alternatief Bz is vanuit verkeerskundig oogpunt de beste oplossing; de verschillen tussen 
de alternatieven ten aanzien van het probleemoplossend vermogen zijn echter klein. Het 
probleemoplossend vermogen van het Nulplus-alternatief is vergelijkbaar met dat van het 
alternatief Pn.  
 
Milieugevolgen 
Alternatief Pn heeft in vergelijking alternatief Bz ten aanzien van de effecten op natuur en 
landschap duidelijk minder grote effecten. Het Nulplus-alternatief is in dit opzicht het 
gunstigst. 
Voor de geluidbelasting in de bebouwde kom van Dongen heeft alternatief Pn, evenals 
Nulplus, nagenoeg geen (positief of negatief) effect. Alleen in dit opzicht (het aantal 
geluidbelaste woningen) is alternatief Bz gunstiger dan de alternatieven Nulplus en Pn. 
Uit aanvullende geluidberekeningen is gebleken dat de geluidhinder in de bebouwde kom 
van Dongen kan worden teruggedrongen door het aanbrengen van een geluidarme 
verharding op de Westerlaan en het handhaven of verbeteren van het bestaande 
geluidscherm langs de Westerlaan. Voorgesteld wordt om deze maatregelen op te nemen 
in het voorkeursalternatief.  
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Doordat alternatief Pn, evenals Nulplus, geen natuurgebieden doorsnijdt is geen nee- 
tenzij afweging noodzakelijk in het kader van de natuurwetgeving. Voor alternatief Bz is 
deze afweging wel noodzakelijk. Bij een dergelijke afweging moet het maatschappelijk 
belang van een ingreep worden beoordeeld in relatie tot de aantasting van natuurwaar-
den. Daarbij moet tevens in beeld worden gebracht of er andere mogelijkheden zijn om 
aan het maatschappelijk belang tegemoet te komen zonder aantasting van natuur-
waarden. 
 
Kosten 
Ten behoeve van de planstudie is een globale raming van de kosten van de alternatieven 
gemaakt. Uit de ramingen blijkt dat alternatief Pn de goedkoopste oplossing is. De directe 
kosten van de alternatieven Pn en Nulplus zijn ongeveer gelijk; voor alternatief Pn zijn 
echter minder kosten noodzakelijk voor de aankoop van woningen en bedrijven.  
Alternatief Bz is beduidend duurder dan de beide andere alternatieven; dit is vooral het 
gevolg van de brug over het kanaal die bij dit alternatief noodzakelijk is.   
 
Ruimtelijke aspecten 
In dit MER is tevens aandacht besteed aan de effecten van de N629 in relatie tot de voor-
genomen gebiedsontwikkeling van Oosterhout-Oost. De alternatieven Pn en Bz sluiten 
goed aan bij deze voorgenomen ontwikkeling. Ook alternatief Nulplus maakt de gebieds-
ontwikkeling mogelijk, maar sluit daar minder goed bij aan. 
 
Samenvattend 
Alles overziende kan worden geconstateerd dat alternatief Pn een kosten- en milieu-effec-
tieve oplossing is van de verkeersproblemen. Alternatief Bz heeft -hoewel verkeerskundig 
de beste oplossing- in verhouding tot de beide andere alternatieven duidelijk meer nega-
tieve gevolgen voor natuur en milieu, is weinig kosteneffectief, en maakt een nee-tenzij-
afweging in het kader van de natuurwetgeving nodig. Hierbij is van belang dat er een 
zwaarwegend maatschappelijk belang moet zijn.  
 

7.2.2 Overwegingen aangaande het MMA 

In hoofdstuk 6 van dit rapport is het MMA beschreven, dat is gebaseerd op het Nulplus-
alternatief. Uit de effectbeschrijvingen voor het MMA blijkt dat dit positieve effecten heeft 
op het milieu. Desalniettemin wordt voorgesteld om het MMA niet als voorkeursalternatief 
aan te duiden. De redenen hiervoor zijn de noodzaak om voor dit alternatief een groter 
aantal woningen en bedrijven te slopen dan voor de beide andere alternatieven nood-
zakelijk is. Ook is van belang dat het alternatief in principe voldoet aan de vereisten van 
het wegontwerp, maar dat door de krappe situering een weg ontstaat met een ongunstige 
ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast past dit alternatief minder goed bij de plannen van Oos-
terhout aangaande de ontwikkeling van Oosterhout-Oost. Hoewel deze beide argumenten 
als zodanig in dit MER niet zijn beoordeeld, zijn ze voor de ruimtelijke keuze wel relevant 
in de afweging. Het Nulplus-alternatief zal daarnaast in de aanlegfase in vergelijking met 
de andere alternatieven relatief veel tijdelijke (verkeers)effecten hebben, doordat de weg 
ter plaatse van de bestaande weg wordt aangelegd.   
 

7.3 Mitigerende maatregelen 

Alternatief Pn heeft nagenoeg geen positieve (en negatieve) effecten op de geluidbe-
lasting in Dongen. Op grond van aanvullende geluidberekeningen en de berekeningen 
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voor het MMA (dat voor het gedeelte Westerlaan ten aanzien van tracé en verkeersinten-
siteit gelijk is aan alternatief Pn) is geconstateerd dat door het treffen van mitigerende 
maatregelen op de Westerlaan een reductie van de geluidbelasting in Dongen-west kan 
worden gerealiseerd die gelijk is aan de reductie in alternatief Bz.  
Voorstel is dan ook om in het voorkeursalternatief ook maatregelen op te nemen om de 
geluidbelasting in Dongen-west terug te dringen. 
Het gebied tussen de Westerlaan, het kanaal en de nieuwe N629 is bij dit alternatief 
minder direct bereikbaar vanuit Dongen dan in de referentiesituatie. Bij de verdere uit-
werking van het voorkeursalternatief is hiervoor voldoende aandacht nodig. 
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8 Leemten in kennis en informatie 

Bij het milieuonderzoek voor dit MER zijn -behoudens de normale onzekerheden in 
modellen en modelberekeningen- geen wezenlijke leemten in kennis en informatie 
geconstateerd. 
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9 Voorstel evaluatieprogramma 

Op grond van de regelgeving aangaande m.e.r. dient in een MER een voostel te worden 
opgenomen voor het evalueren van de milieugevolgen. In het besluit over de voorgeno-
men activiteit dient tevens de evaluatie te worden geregeld. 
 
Voor de N629 komen de volgende aspecten in aanmerking voor evaluatie: 

- verkeersintensiteiten, doorstroming en kans op congestie; daarbij is met name 
aandacht nodig voor de verkeersafwikkeling op de kruisingen en aansluitingen; 

- geluidhinder in de woonomgeving.  
Afhankelijk van het uiteindelijke voorkeursalternatief kan aanvullend aandacht nodig zijn 
voor de effecten op natuurwaarden (zoals barrièrewerking). Dit speelt met name als zou 
worden gekozen voor alternatief Bz. 


