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Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Noord-Brabant

Introductie

Dit past in het streven van de overheid om het

Voor u ligt de samenvattng van de projectnota

goederenvervoer over water te stimuleren.
Daarom heeft Rijkswaterstaat directie NoordBrabant in een studie mogelijke oplossingen be-

Wilhelminakanaal Tilburg, waarin een
Milieueffectrapport (kortweg MER) is opgenomen,
In de projectnota worden mogelijkheden aangege-

studeerd,

ven om de problemen rond het Wilhelminakanaal

in Tilburg op te lossen. Voordat de Minister van
Verkeer en Waterstaat kiest voor één van deze
mogelijkheden, kan iedereen zijn of haar mening

Schets van de problemen

deze samenvatting.

Het Wilhelminakanaal is in Tilburg een klasse 11vaarweg met diepgangbeperkingen, Toch heeft dit
een vervoerstoename over water niet belemmerd.
Het afgelopen decennium is het vervoerd gewicht

De samenvatting biedt inzicht in de huidige en
toekomstige problemen, de mogelijke oplossingen

op het Wilheiminakanaal tussen Oosterhout en
Tilburg met 10 - 15% gestegen, Daarnaast is
Tilburg één van de locaties langs het gehele kanaal

hierover geven. Hoe u dat doet, leest u onder het
kopje 'Verdere gang van zaken', aan het einde van

hiervoor en de gevolgen van de oplossingen. Op
basis van deze samenvatting kunt u zich een
mening vormen over de plannen voor de verbete~
ring van het Wilhelminakanaal in Tilburg,

De projectnota/MER is niet alleen een opsomming
van studieresultaten. Het is evenzeer een product
van overleg met betrokken partijen, De plannen
om het Wilhelminakanaal te verruimen hebben
gevolgen voor diverse belanghebbenden (de pro-

met de grootste goederenoverslag, In 1997

565.000 ton, waarvan 73 % vanuit het westen
wordt aangevoerd, De afgelopen jaren schommelt
de overslag in Tilburg rond de 600,000 ton, In

Tilburg worden slechts enkele goederenstromen
overgeslagen: zand en grind (76%), brandstoffen
(12%), cement en veevoeder.

vincie, de gemeenten Tilburg en Dongen, waterschappen, andere ministeries, het Tilburgs bedrijfs-

(3

leven, omwonenden en belangenorganisaties).
Daarom is de inhoud van de projectnota/MER in

samenspraak met belanghebbenden tot stand
gekomen. Door mee te denken en mee te praten
hebben deze betrokkenen de kwaliteit van de
plannen vergroot.

Aanleiding
Rond de provincie Noord-Brabant ligt een ruit van
hoofdvaarwegen, waarover doorgaande goederenstromen worden vervoerd. Deze Ruit bestaat uit de

\~eø

Maas, de Waal, het Schelde-Rijnkanaal en het

Albertkanaal. Het in de Ruit gelegen gebied wordt

Groei van containervervoer

ontsloten door korte aantakkingen op de Ruit. Het

Wilhelminakanaal vormt vanaf de Amer tot aan
Tilburg zo'n aantakking, Dit traject heeft in combinatie met een actieve aanpak aan de wal hoge

Wanneer het Wilhelminakanaal niet wordt aange-

potenties om meer vervoer over water te genere-

2015 in Tilburg stijgen tot 840,000 ton, Deze stijging wordt veroorzaakt door het vervoer van con-

ren, Vanaf de Amer gezien wordt het Wilhelminakanaal vlak voor Tilburg smaller. in Tilburg
is de diepgang van het kanaal bovendien beperkt.
De gevestigde bedrijven langs het Wilhelmina-

kanaal in Tilburg hebben duidelijk de behoefte
aan een verruiming van het kanaal uitgesproken,
om hogere beladingsgraden te realiseren en om
grotere schepen in te zetten. Door het smalle stuk
van het kanaal in Tilburg te verruimen kan het
vervoer over water mogelijk nog verder stijgen.

PROJECTNOTAJMER WllHHMINAKANAAl TilBURG. SAMENVATTING

past (autonome ontwikkeling) zal de overslag in

tainers. De containerterminal in Tilburg en het
afvalvervoer van de afvalverwerking Spinder zijn
verantwoordelijk voor een groei van vrijwel 0 ton
in 1997 naar 520,000 ton (82,680 TEU) in 2015,

Het bulkvervoer daarentegen zal sterk dalen van
565,000 ton in 1997 naar 320,000 ton in 2015,
Het aantal vervoerde containers voldoet aan het

criterium dat het beleid stelt om in aanmerking te
komen voor de status van hoofdvaarweg.

-:

Scheepsklassen
Schepen worden ingedeeld in klassen van standaardafmetingen, Op deze afmetingen wordt de
aanleg of verbetering van vaarwegen gebaseerd.
KLASSE II-SCHIP
Schip van 55 m lang, 6,60 m breed en 550 ton

laadvermogen.
KLASSE IV.SCHIP
Schip van 85 m lang, 9,50 m breed en 1500 ton

laadvermogen.

vestigen op een locatie met een aansluiting op
ruim vaarwater (klasse IV).

Los van de autonome ontwikkeling kan het vervoer

over water nog verder stijgen als de vaarweg
wordt verruimd. Tilburgse bedrijven hebben in
intentieverklaringen duidelijk gemaakt dat zij dan
meer over water gaan vervoeren. Aanpassingen
aan de vaarweg zullen het transport over water
goedkoper maken, zodat andere bedrijven gesti-

muleerd worden om ook over water te gaan vervoeren (voorwaardenscheppend beleid),

Vaarwegklassen
KLASSE II-VAARWEG
Een vaarweg die geschikt is voor klasse 11-

Samengevat luidt de probleemstelling:

schepen.

Hoewel het vervoer over het Wilhelminakanaal bij

KLASSE IV-VAARWEG
Een vaarweg die geschikt is voor klasse IV-

een autonome ontwikkeling stijgt, worden poten-

schepen.
KRAP PROFIEL

niet gerealiseerd. Door aanpassingen aan het

Beperkt profiel dat gebruikt wordt voor
vaarwegen die niet erg druk zijn.
NORMAAL PROFIEL

om meer goederenvervoer over water te realiseren.
Het milieu en het wegennet worden hierdoor ont-

ties om meer goederen over water te vervoeren

Wilhelminakanaal kunnen kansen worden benut

last.

Profiel dat gebruikt wordt voor vaarwegen
van normale drukte.

o

Naast het geschetste kernprobleem spelen er nog
andere knelpunten:
. Zonder aanpassingen aan bruggen en oevers

De daling van het bulkvervoer wordt veroorzaakt

doordat Tilburg, als het kanaal niet wordt aangepast, alleen bereikbaar is met klasse II-schepen die
gedeeltelijk beladen kunnen worden in verband

met de beperkte diepgang, Goedkopere aanvoer
met grotere schepen (schaalvergroting) is niet
mogelijk en daarbij komt dat klasse II-schepen

door sloopregelingen schaarser worden. De concurrentiepositie van de regio Tilburg wordt
daardoor slechter vergeleken met regio's die wel
bereikbaar zijn voor grotere schepen, Enkele bulk-

bedrijven zullen als gevolg hiervan overschakelen
op vervoer over de weg, omdat het verschil in
kosten tussen het wegvervoer en de binnenvaart

relatief klein is, Andere bulkbedrijven zullen zich

blijft het kanaal een barrière voor dieren die
willen oversteken. Bovendien kan de ecologische verbindingszone die in 2015 gerealiseerd
zal zijn door de beperkte ruimte niet optimaal

functioneren.
. Langs het kanaal zijn sociaal

onveilge plekken

geconstateerd.
. De bereikbaarheid voor langzaam verkeer is

niet optimaal door hoogteverschillen, wachten
voor ophaalbruggen en omrijden.
. De recreatieve mogelijkheden voor de Tilburgse

bevolking zijn beperkt
. De uitstraling van de zone langs het

W¡lhelminakanaal, bij oude bedrijventerreinen,
is niet aantrekkelijk,

Doel van de projectstudie
De projectstudie/MER draagt oplossingen aan
om een verdere groei van het vervoer over water
in Tilburg realiseren. Deze oplossingen kunnen

betrekking hebben op zowel nieuwe als bestaande
bedrijven in Tilburg die over water (gaan) vervoeren.
Bij het zoeken naar oplossingen moet voorkomen
worden dat nieuwe problemen ontstaan. De voorwaarden waaraan oplossingen moeten voldoen,
zijn in het huidige beleid vastgelegd, Dit zijn:
. Aantasting en verstoring van gebieden, die op

Daling van het bulkvervoer

PROJECTNOTA/MER WILHELMINAKANAAL TILBURG. SAMENVATTING

dit moment waardevol zijn voor natuur en

--

\w '

landschap, dienen zoveel mogelijk te worden

voorkomen.
. Bij verbreding van het kanaal zal een ecologi-

sche verbjndingszone worden gerealiseerd.
De barrièrewerking van het kanaal zal zoveel
mogelijk worden verminderd.
. Aantasting van het woon- en leefmilieu dient

zoveel mogelijk te worden voorkomen. De

-~-- ...

sociale onveiligheid langs het kanaal en de

bereikbaarheid voor langzaam verkeer worden
waar mogelijk verbeterd.

- -=~'1'1
c ¡'-"
ti ~

. Bijdragen aan de ruimtelijke en landschappelijke

inpassing van het kanaaL. Aandachtspunten zijn

-- :~¡I ~ '"

de verbetering van de uitstraling van de zone
langs het Wilhelminakanaal en het bieden van

.tiV'

recreatieve mogelijkheden voor de aanwonen-

den,

- '$S~

. Het treffen van maatregelen om negatieve

effecten op bodem, water, flora, fauna en
vegetatie te beperken,

I

Ten westen van sluis 11 Îs het kanaal al klasse IV

Wilhelminakanaal ten_westen_van_sluis Ildatal

Mogelijke oplossingen

klasse iV profiel heeft Aan het kanaal zelf vinden geen aanpassingen plaats.

De mogelijke oplossingen zijn in de projectstudie
uitgewerkt in alternatieven en varianten. De ontwerpen voor de alternatieven zijn via een intensief

proces met vele betrokkenen tot stand gekomen,
Op basis van ideeën zijn eerste ontwerpen
gemaakt, effecten bepaald, ontwerpen bijgesteld,
weer effecten bepaald enzovoorts. Het ontwerp is
zo geoptimaliseerd.

De uitgewerkte alternatieven en varianten zijn

3, Het bedrijfsverplaatsingsalternatief (BVA)

Op de uitbreiding van het bedrijventerrein
Vossen

berg wordt een insteekhaven aangelegd

en de bedrijven die momenteel
over water vervoeren worden op vrijwillige basis verplaatst
naar een locatie aan de insteekhaven op
Vossen
berg. Bedrijven die naar verwachting in
2015 over water gaan vervoeren, worden ook
op Vossen
berg gesitueerd. Dit alternatief is

geselecteerd uit alle oplossingen die geheel of
gedeeltelijk aan de doelstelling voldoen, De selectie gebeurde op grond van de verwachte kosten

vastgesteld als referentievariant, een sobere en

versus verwachte baten in de vorm van meer ver-

variant is de basis om financiële consequenties
van projectwijzigingen te kunnen beoordelen

voer over water. Oplossingen die uitgaan van een
kanaal dat smaller is dan klasse IV krap profiel zijn
hierdoor afgevallen, Op grond van de 6000 ver-

wachte scheepsbewegingen per jaar mag een
klasse iV krap profiel worden aangelegd, Een
klasse IV normaal profiel is overwogen maar afgevallen omdat de kosten van aanleg sterk toenemen

doelmatige oplossing die aan de wettelijke en
beleidsmatige vereisten voldoet. De referentie-

en bespreken.

4, Alternatief A
De bedrijventerreinen Vossen

berg en Kraaiven

worden aangesloten op klasse IV.vaarwater.
Daartoe wordt het Wilhelminakanaal verruimd

door de grotere hoeveelheid te verleggen kabels

tot klasse iV krap profiel vanaf het punt waar

en leidingen. Zes kansrijke ontwerpen zijn nader
uitgewerkt (zie kaart op pagina 6), Dit zijn:

de Donge het kanaal instroomt (ten westen van
sluis IJ) tot en met de zwaaikom ten oosten van
bedrijventerrein Kraaiven. Op de uitbreiding

1, Het nulalternatief

van bedrijventerrein Vossen

Hierin vinden geen infrastructurele maatregelen
aan het Wilhelminakanaal plaats,

nulplusalternatief. Voor de verruiming van het
kanaal worden de huidige sluis II en III vervan-

2. Het nulplusalternatief
Het bedrijventerrein Vossen

berg wordt aange-

sloten op klasse IV-vaarwater. Op de uitbreiding van het bedrijventerrein Vossen

berg wordt een
insteekhaven aangelegd die korter is dan in het

berg wordt

een insteekhaven aangelegd die aansluit op het

PROJECTNOTA!MER WILHELMINAKANAAL TILBURG. SAMENVATTING

gen door één nieuwe sluis ten noorden van
sluis IiI De huidige sluis 11 zal worden afgebroken, sluis III blijft gehandhaafd, op voorwaarde

dat voor dit monument een beheerder wordt
gevonden. Daarnaast wordt een beweegbare

cv

o

z

~
~

,.
z
.

o

c"

:!

,,

.,
.z

z

"

'"
~

"

m

;:

,"

z
o

~
~

~

~
"

.. ;; ~

-,. bos

.. loek. weg
~~o,_ spoorlijn

-=hoofdweg
.e,

(alternatieven

I

-- Lang,
shavenvanant
nulplus. A, BJ

Alternatief A
- Alternatief B/MMA

I

'km

-NuIpusI I Bedrijfsverpla
aisingsalternatief

ii water

~heide

""

- autosnelweg

::. ~

~ bedr terrein,,;:
F/,.toek..

~ ~ bedrijventerrein

~

.. , bebouwing

;1,

Hulten

.. ~

I SLUIS

:=~

"

/

i'

Quirijnstok

.""ÕiAN rum ::.

"'

,d""

..

SC"o"""*..""

Centrum

~IVN

Tilburg

"

p--"#"/

;r \~,;¿

-p"

lO~~a~. _

~ K'"~.,"'

\ "

\, '-",.."

_
i Loven

"11

,k

r\
/
.
À
i
-/ \~

"'\

"IJ
-$
IJ

,",1t

~ ~- J ~ d

"

1/

""""WIG

~:,

:

i ,,~ Goi,ke
"-, "'~,~ ''-,'
,. Hasselt

:1

.

..~I "';:;liOn~tl ¡ . Q~;~it

J

Heikant

l it_

f

-- a~~~,~
,IJ ~"o~:;.'" .-..1

Kraaiven

Het Zand

ft
"

11

~ M.., -f"m,,,

Spinder

IN26~

t\ri ~
~
i
.~
IN2691
f~~
--~
=- Kalsboglen
""JI~~~A58
""-s,
.
~
--,Gr --~~
-=_
,,-~ 8 ~

\

De Blaak

~.

'J~,

IIGii'R'AA~

.. .~ "'- "' :..~"..c

::=

111

&" Het Wandelbos

;/

,.
§

!J

;i~ ..",

~"'~~:,..__
fi AlbiO:"

'''s'''_''~~~.. '..~r
'~--"'.

Reeshof

..

't

8

~~~i("'
~._ll~iS~,...
t~~~

"".J

0& ~,.~

\.

~

-e.

::

~

-%~'~"'" ".cl

'fÍ'\
.. ,d .,-- r,:

..\

i.~~
.

, ,~

"'o

,

~

ti-

lI

-~='rt't li'. "';.:;'::

:t::

'L

""

,;.y,1 ".~,r. 'L. r~1...,
_../ I
J'l,:

, ~,~~==~'J
~ ,.. '/', =.

l;. '~:'I( " _ . ',' _ _~."::ì.,." I

=-.

De huidige situatie bii sluis /if

o
.

Sluis llf bi; uitvoering van alternatief A, 8 en MMA

brug vervangen en wordt op de zuidzijde van
het kanaal tussen de Donge en de zwaaikom bij
Kraaiven een ecologische verbindingszone aan-

gelegd,
5. Alternatief B

De bedrijventerreinen Vossenberg, Kraaiven en

PROJECTNOTA/MER WllHElMINAKANAAl TILBURG. SAMENVATTING

Loven worden aangesloten op klasse IV-vaarwater, Daartoe wordt het Wilhelminakanaal

verruimd tot klasse IV krap profiel vanaf het
punt waar de Donge het kanaal instroomt (ten
westen van sluis 11) tot en met de insteekhaven
op bedrijventerrejn Loven. Op de uitbreiding
van bedrijven

terrein Vossenberg wordt een

,

I

l
Huidige situatie tussen Dongen en de Reeshof

::

aJ"'_""~.,~;--;t':~
'Ji' ..( ,~\t~Ji
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Situatie tussen Dongen en de Reeshof bii uitvoering van de langshavenvariant

insteekhaven aangelegd die korter is dan in
alternatief A. Voor de verruiming van het
kanaal worden de huidige sluis 11 en III vervan-

den wordt. Daarnaast worden vier beweegbare

gen door één nieuwe sluis ten noorden van

ecologische verbindingszone aangelegd.

bruggen vervangen en wordt aan de zuidzijde
van het kanaal tussen de Donge en Loven een

sluis 111. De huidige sluis 11 zal worden afgebro-

ken; sluis III blijft gehandhaafd, op voorwaarde

dat voor dit monument een beheerder gevon-
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6, Het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)
De bedrijventerreinen Vossenberg, Kraaiven en

Loven worden aangesloten op klasse IV-vaarwater, Daartoe wordt het Wilhelminakanaal

verruimd tot klasse IV krap profiel overeenkomstig alternatief B. Tevens worden maatregelen
genomen zodat het natuurlijk milieu en het
woon. en leefmilieu zo weinig mogelijk worden
aangetast en waar mogelijk verbeterd. Concreet
gaat het om het beperken van het ruimtebeslag

nabij woonwijken, wateraanvoermaatregelen en
het inrichten van de ecologische verbindings-

zone in samenhang met aangrenzende terreinen.
LANGSHAVENVARJANT
In plaats van de insteekhaven op de uitbreiding
van bedrijventerrein Vossen
berg is ook een langs-

haven mogelijk. Deze langshaven is gesitueerd in
het agrarisch gebied tussen de toekomstige

Een van de bruggen over het Wilhelminakanaal

Noordwesttangent en Dongen op het gedeelte van
het Wilhelminakanaal dat al een klasse IV profiel

heeft. De langshavenvariant wordt toegepast op
het nulplusalternatief. alternatief A en B en neemt
in de respectievelijke alternatieven in lengte af.

KOSTEN
De kosten van de alternatieven zijn onderverdeeld

in de kosten voor de kanaalaanpassing en de
UITVOERINGSWIJZE VERHOGEN VAN BRUGGEN

kosten voor de aanleg van havens en zwaaikom-

Op zowel de alternatieven als de varianten is een

men. De kosten voor de kanaalaanpassing komen

uitvoeringswijze mogelijk waarin de bruggen vanaf
Oosterhout tot en met het te verbreden traject op

voor rekening van het Ministerie van Verkeer en

zeven meter doorvaarthoogte worden gebracht.
Het kanaal wordt hierdoor vanaf de Amer geschikt
voor drielaagscontainervaart. Deze uitvoeringswijze
kan worden toegeast op het nulplusalternatief,

alternatief A en B en hun langshavenvariant en het

Waterstaat. De kosten voor de aanleg van havens
en zwaaikommen komen voor rekening van derden
en zijn daarom apart vermeld, Tabel S1 geeft de

cv

raming van kosten weer (prijspeil van januari
1999),

De kosten omvatten zowel de voorbereiding als de
uitvoering. In de kosten is het regulier onderhoud

bedrijfsverplaatsingsalternatief, Het aantal te verhogen vaste bruggen varieert van zes in het nul-

van het oude en te vernieuwen kanaalgedeelte niet

piusalternatief en het bedrijfsverplaatsingsalterna-

opgenomen. Het verhogen van de bruggen is een

tief tot tien in alternatief B.

optie die grote kosten met zich meebrengt die voor

i.
Tabel 51 Kosten alternatieven en varianten in miljoenen guldens

Alternatief
Nul")
Nulplus")
Nulplus langshaven*)
BVA")

A")

A langshaven*)
B

B langshaven
MMA

Kanaalaanpassing
10
10
10
10
177
177
233
233

229

I

Havens en zwaaikommen
0
24
20

30 + 93 H)
36
29
89
82
89

Totaal
10
34
30
133

213
206
322
315
318

*) De kosten van deze alternatieven omvatten kosten voor groot onderhoud die wegens onzekerheid over de verrui-

ming zijn uitgesteld. Als het kanaal niet wordt verruimd moeten deze kosten gemaakt worden.
* *) Naast kosten voor infrastructuur worden in dit alternatief ook kosten voor bedrijfsverplaatsing gemaakt. Deze
bedragen 93 miljoen gulden, waarbi; de kosten voor bodemsanering van de bestaande bedrijfsterreinen buiten
beschouwing zi;n gebleven.
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Tabel S2 Overzicht van criteria voor de beoordeling van alternatíeven en varianten

Thema

Beoardel i ngscriteri u m

Economie

.
.

economische groei
moderne industrie en logistiek

I

. aantal bedrijven en arbeidsplaatsen
. aantal bedrijven en arbeidsplaatsen in moderne
industrie en logistiek

.

vestigingsmilieu

. omvang transportkosten en betrouwbaarheid

.

bereikbaarheid over de weg

. aantal vermeden vrachtwagenritten en extra

.

ru i mtel ij k -economische ontwikkel ingsmogelij k heden

transportwijze

verkeersdruk op hoofdwegen

I

.

oppervlak klasse IV-ontsloten en nog uitgeefbare
klasse IV-ontsloten bedrijfskavels

Verkeer en vervoer

. overhevelen goederenvervoer van de weg
. belang vaarweg voor goederenvervoer

. omvang verschuiving vervoer naar water in Tilburg
. goederen- en containervervoer per jaar over het
Wilhelminakanaal

Ruimtegebruik
. ruimtelijke structuur

. beïnvloeding van de gewenste ruimtelijke

. wonen en werken
. recreatie

. verlies aan uitgeefbaar bedrijventerrein
. aantasting van voorzieningen, uitloopgebied

ontwikkeling

3

.
.

landbouw
overige ruimtelijke functies

.
.

en open~

luchtrecreatiemogel ijkheden
verlies aan landbouwgrond
te verleggen leidingen en aantasting maatschappelijke

functies
Bodem en water

.

bodem

. beïnvloeding aardkundige waarden, verontreinigde

.

grondwater

.

locaties en waterbodemkwaliteit
grondwaterstandverandering en beïnvloeding

waterwinningen

. oppervlaktewater

. wijziging kwaliteit en kwantiteit oppervlaktewater en
wijziging ligging waterlopen

Natuur
. natuurwaarden

.

Landschap, cultuurhistorie, archeologie
. landschap

.

verlies en aantasting kwaliteit leefgebied, uitwisselingsmogelijkheden

landschappelijke hoofdstructuur, functioneel-ruimte-

lijke relaties, beeldbepalende elementen, landschappelijke kwaliteit

. cultuurhistorische waarden

. aantasting cultuurhistorische elementen en

. archeologische waarden

.

patronen
aantasting archeologische vindplaatsen en

bodemarchief
Woon- en leefmilieu
. geluid
. luchtkwaliteit

. geluidhinder door industrie en wegverkeer
. concentratie van verontreinigende stoffen, geur- en

.

.

stofhinder
vervoer gevaarlijke stoffen

risico's voor individuele personen en groepen

mensen

. sociale aspecten

. sociale veiligheid, bereikbaarheid, aantal woningen
dat dient te verdwijnen
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rekening van het Ministerie van Verkeer en

bodem (opruimen van verontreinigd slib), land-

Waterstaat komen.

schap (verbetering inrichting) en natuur (realisatie
ecologische verbindingen). In alle alternatieven

Vergelijking van de oplossingen

(inclusief het nulalternatief) wordt het criterium
gehaald waarbij het Wilhelminakanaal in aanmer-

Om de alternatieven en varianten met elkaar te
kunnen vergelijken, zijn ze beoordeeld aan de hand

king komt voor de status hoofdvaarweg. De scores
voor de verschillende criteria worden per alternatief en variant kort toegelicht.

van een aantal criteria. De criteria zijn afgeleid uit
beleidsdoelstellingen, die de door de overheid
gewenste situatie weergeven. In tabel 52 wordt
een overzicht gegeven van de criteria.

NULPLUSALTERNATIEF
De aansluiting van bedrijventerrein Vossen
berg op
klasse IV-vaarwater is in het nulalternatief (licht)

positief beoordeeld voor economie, verkeer en verAlle effecten in de alternatieven en varianten zijn
vergeleken met de autonome ontwikkeling volgens

het nulalternatief (zie tabel S3 op pagina 12), De
beoordelingen variëren van '+++' voor het meest
positieve effect tot '---' voor het meest negatieve
effect. Een '0' duidt aan dat er geen (of een ver.

voer omdat bedrijven die zich in het nulalternatief

nog op locaties aan breder vaarwater buiten
Tilburg gaan vestigen, nu voor Tilburg behouden
blijven. Dit geeft een impuls aan de regionale economie en doet het vervoer over water stijgen. Wel
zal een aantal watergebonden bedrijven op de

waarloosbaar) effect is.

bedrijventerrejnen Kraaiven en Loven overschakelen op goederenvervoer over de weg. De aanleg

Alle thema's van het beleidsveld woon- en leefmi-

van de insteekhaven leidt tot verlies van bedrijven-

lieu (geluid, luchtkwaliteit, vervoer gevaarlijke stof-

terrein dat in het nulalternatief nog uitgegeven kan
worden en wordt daarom negatief beoordeeld voor
wonen en werken. Door het graven van de

fen en sociale aspecten) en de thema's moderne
industrie, oppervlaktewater en cultuurhistorische
waarden scoren vergeleken met het nulalternatief
in alle alternatieven en varianten '0'. De alternatie.
ven verschillen voor deze thema's niet in effecten
en zijn daarom niet in de tabel

opgenomen. De

baten die met de alternatieven te behalen zijn, liggen op de beleidsvelden economie, verkeer en vervoer. Tevens zijn er verbeteringen voor de thema's

insteekhaven ontstaat een beperkte grondwater-

standdaling die de kwaliteit van het bodemarchief
aantast. Hierdoor is het thema archeologie licht

negatief beoordeeld,
BEO R IJ FSV ER PLAATS I NGSA LTE RN ATlE F

In het bedrijfsverplaatsingsalternatief worden alle

In alle alternatieven neemt het vervoer van containers over water toe
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Tabel S3 Effectvergefiiking van de alternatieven met tussen haakies afwiikende scores voor de fangshavenvariant

Alternatief

Nul

Nulplus

BVA

++
++

+++
+++

A

MMA

B

Thema
Economie

. economische groei

.
.
.

vestigingsmilieu
bereikbaarheid over de weg

0
0
0
0

+++
+++

+++
+++

+++
+++

+

+

+

+

+

+

++

++

+++

+++

0

+

. belang vaarweg voor goederenvervoer

0

+++
++

+++
++

+++

++

+++
++

Ruimtegebruik
. ruimtelijke structuur

0

0

0

---

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

.

Landschap. cultuurhistorie. archeologie
landschap

0

0

. archeologische waarden

0

Totale kosten
. voorbereiding en uitvoering (in miljoen)

10

ru i mte I ij k - eca no m ¡sc he 0 ntwi k kei ¡ n gsmogel ij kheden

Verkeer en vervoer

.

.

overhevelen goederenvervoer van de weg

wonen en werken

. recreatie
. landbouw

.

overige ruimtelijke functies

++

0
-----

( -)

0

0

(0)

---

---

0

--

0
0

0
--

0
0

+

+

+

-

--

--

H

0

-

H

0

H

+

H

0

+

(0)

+

(0)

++

213 1'206) 322 (315

318

H
(- )

(- )

(0)

H

0
---

(- )

0

(0)

----

H

0

---

Bodem en water

.

bodem

. grondwater

Natuur

0!

. natuurwaarden

-

(0)

34

(30)

133

Tussen haak;es: afwiikende scores voor de fangshavenvariant
+ licht positief licht negatief
++ matig positef matig negatief

+++ sterk positief sterk negatief
bestaande watergebonden bedrijven naar bedrijventerrein Vossen

berg verplaatst en hebben daar-

mee een aansluiting op klasse IV-vaarwater. Dit

alternatief wordt voor wat betreft economie, verkeer en vervoer sterk positief beoordeeld. Dit
wordt nog versterkt doordat op Vossenberg

nieuwe watergebonden bedrijvigheid wordt aangetrokken, De aanleg van de insteekhaven leidt tot
verlies van bedrijventerrein dat in het nulalternatief

nog uitgegeven kan worden en wordt daarom
negatief beoordeeld voor wonen en werken. Het

licht negatieve effect op archeologische waarden,
veroorzaakt door grondwaterstanddaling, komt
overeen met de effecten van het nulplusalternatief.
ALTERNATIEF A

Omdat de bedrijventerreinen Vossenberg en
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Kraaiven worden aangesloten op een klasse IVvaarweg zullen watergebonden bedrijven zich niet
op een locatie aan ruim vaarwater buiten Tilburg
vestigen, Wel zullen enkele watergebonden bedrijven op bedrijventerrein Loven hun goederen voor
een deel
over de weg aanvoeren. De aanleg van
de insteekhaven heeft verlies van bedrijventerrein

tot gevolg dat in het nulalternatief nog uitgegeven
kan worden en wordt daarom negatief beoordeeld
voor wonen en werken. Door de verruiming van
het Wilhelminakanaal vanaf de Donge tot en met
Kraaiven treden licht tot gematigd negatieve effecten op voor ruimtegebruik, grondwater en natuur-

waarden. Deze effecten hangen samen met het
ruimtebeslag van de verruiming en met de daling
van de grondwaterstand ter hoogte van de woonwijk Reeshof. De inpassing van het kanaal in zijn

omgeving leidt tot een positief effect op landschap. Ook voor bodem is er een lichte verbetering
omdat door de verdieping van het kanaal verontreinigd slib wordt verwijderd.
ALTERNATIEF B

Dit alternatief wordt sterk positief beoordeeld op
economie, verkeer en vervoer omdat de bedrijven-

terreinen Vossenberg, Kraaiven en Loven op een
klasse IV-vaarweg worden aangesloten. Hierdoor
ontstaan grote voordelen wat betreft transportkosten en zijn er zeer gunstige ruimtelijk economische ontwikkelingsmogelijkheden, De aanleg van

de insteekhaven heeft verlies van bedrijventerrein

tot gevolg dat in het nulalternatief nog uitgegeven
kan worden en wordt daarom negatief beoordeeld
voor wonen en werken. Doordat dit alternatief

fysiek de grootste ingreep is, scoort het sterk negatief op ruimtegebruik, De grondwatereffecten zijn
in dit alternatief het grootst. De grote iengte van
de ecologische verbindingszone compenseert de
verdroging en het verlies aan natuurwaarden

Een deel van de ruimte bii de Componistenbuurt gaat in
alternatief 8 en MMA verloren

waardoor het alternatief neutraal voor natuur-

waarden scoort. Voor bodem komen de effecten
overeen met alternatief A.

HET MEEST MILIEUVRIENDELIJK
ALTERNATIEF (MMA)
In dit alternatief worden aan alternatief 8 milieuvriendelijke maatregelen toegevoegd, De effecten

voor economie, verkeer en vervoer komen daarom
overeen met alternatief 8 en zijn sterk positief.
Doordat de kanaalverruiming ter hoogte van de

woonwijk Reeshof naar het noorden opschuift,
gaat er minder recreatief uitloopgebied verloren
waardoor de effecten op recreatie in vergelijking
met alternatief B minder negatief zijn.
Wateraanvoer vanuit het Wilhelminakanaal com-

penseert de grondwaterstanddaling, maar komt
niet in de beoordeling tot uitdrukking, Doordat de
situering en de inrichting van de ecologische ver-

onbelast is. Hierdoor treedt verstoring van natuurwaarden op.

EFFECTEN VAN DE UITVOERINGSWIJZE

VERHOGEN BRUGGEN
Het verhogen van de bruggen geeft geen toename

0!

van het vervoer over water, maar leidt wel tot
lagere transportkosten die in alle alternatieven

even groot zijn. Daarnaast ontstaat een aantal
kleine effecten dat verwaarloosbaar is. Alleen op
sociale aspecten wordt negatiever gescoord dan in

de alternatieven. Dit wordt veroorzaakt doordat
hogere bruggen in sommige gevallen steilere hellingen vergen en daardoor ongemakkelijker voor
langzaam verkeer zijn.

Effecten op langere termijn

bindingszone maximaal wordt afgestemd op plan-

nen van derden voor aangrenzende gebieden, ontstaat een groter leefgebied voor natuur en wordt

De effecten zijn beschreven voor 2015. Investeringen in vaarwegen zijn over het algemeen pas op

het landschap versterkt.

omdat de kosten hoog zijn
vergeleken met het voortgebrachte extra vervoer.
Daarom is ook gekeken naar de effecten in 2050,

EFFECTEN VAN DE LANGSHAVENVARIANTEN
De langshavenvariant heeft dezelfde effecten op

economie, verkeer en vervoer als een insteekhaven

lange termijn rendabel

Jn dat jaar zijn de nieuwe investeringen in het
kanaal afgeschreven.

op Vossenberg. Vergeleken met een insteekhaven

scoort een langshaven op een groot aantal milieu-

Het uitgangspunt voor de bepaling van effecten in

aspecten negatiever. Een langshaven in het buiten-

2050 zijn de effecten in 2015, Met dit jaar als

gebied tussen Tilburg en Dongen tast de ruimtelijke en landschappelijke structuur aan en geeft
veriies van landbouwgrond, De langshaven blok-

doorgetrokken volgens een drietal scenario's. Deze

startpunt worden de verwachte ontwikkelingen
geven op basis van mogelijke economische en

keert een ecologische verbinding. Daarnaast ontstaat door overslag en bedrijvigheid geluid
belasting

in de effecten aan. De basis voor de effecten op

in een gebied dat in het nulalternatief nog relatief

lange termijn zijn de Questa-scenario's van het
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maatschappelijke ontwikkelingen de bandbreedte

I

J

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze lande~

De volgende alternatieven in de rangorde zijn A,

lijke scenario's zijn toegespitst op de verwachte
ontwikkelingen in de regio Tilburg,

MMA en B, Het verschil tussen het nuIpIusalternatief en het bedrijfsverplaatsingsalternatief aan de

De effecten in 2050 leiden niet tot wijzigingen in

ene kant en alternatief A, B en MMA aan de
andere kant is groot.

de effectverhoudingen van de alternatieven ten
opzichte van 2015, Dit komt omdat de effecten

Compensatie

lineair worden doorgetrokken. Absoluut worden in
2050 de volgende goederenvervoersvolumes voor-

Om negatieve effecten van de alternatieven op het

speld:
Nulalternatief:
1 A - 2,5 miljoen ton/jaar
204 - 3,6 miljoen ton/jaar
Nulplusalternatief:
Alternatief A en BVA: 2,7 - 3,9 miljoen ton/jaar
Alternatief B en MMA: 2,9 - 4,1 miljoen ton/jaar

milieu te verzachten, zijn maatregelen in de alter-

natieven opgenomen, Wettelijk is vastgelegd dat
het verlies van natuurgebieden (zowel in opper-

vlakte als in kwaliteit) moet worden gecompenseerd. Bij voorkeur worden de verloren waarden
met soortgelijke natuur gecompenseerd in de
omgeving van de ingreep of aangrenzend aan

Het aandeel containers in het goederenvervoer is

in alle alternatieven gelijk, met uitzondering van
het nulaJternatief. Het verschil in goederenvervoer
tussen de alternatieven wordt dus bepaald door de
hoeveelheid bulk die wordt vervoerd, Als de bruggen worden verhoogd, heeft dit geen extra ver-

bestaande natuurgebieden. De te realiseren compensatie bedraagt:

8,4 ha in alternatief A
8,4 ha in alternatief B
5,9 - B,4 ha in het MMA

voer over water tot gevolg.

In de overige alternatieven is geen compensatie
nodig,

De werkgelegenheid in 2050 (zowel direct als indirect) is gerelateerd aan het overslagvolume,

e

waarbij bulkgoederen per saldo meer werkgelegen-

Als de langshavenvariant van het nuIpIusalterna-

heid leveren dan containeroverslag. De alternatieven met de grootste hoeveelheid bulkvervoer

tief, alternatief A of B wordt uitgevoerd, is er extra

(alternatief B en het MMA) leveren zodoende de

vogels door industrielawaai. Omdat geen goede
methode beschikbaar is voor het bepalen van de

compensatie nodig voor de verstoring van broed-

meeste werkgelegenheid,

compensatie, is de benodigde oppervlakte indicaCl

Door de kosten van de alternatieven te vergelijken
met de gemiddelde baten van de drie scenario's,

tief bepaald op basis van de omvang van de verstoring, De extra benodigde oppervlakte compen-

ontstaat inzicht in het rendement van de investering. Als baten gelden; vervoerd goederenvolume,
werkgelegenheid en reductie van het aantal
vrachtwagenbewegingen, Tabel S4 geeft een overzicht van het rendement.

satie is dan het grootst in het nulplusalternatief en
het kleinst in alternatief B,

Uit tabel S4 blijkt dat over alle baten gerekend het
nulplusalternatief het hoogste rendement oplevert,

met het bedrijfsverplaatsingsalternatief als tweede,

Tabel S4 Rendement van de investeringen

Alternatief
Totaal vervoerd volume
(ton/jaar per 1000 gulden)
Werkgelegenheid
(formatieplaats per 1000 gulden)
Reductie vrachtwagenbewegingen

Nulplus
770

BVA

A

B

230

150

120

MMA
120

0,42

0,13

0,08

0,07

0,07

9

7

3

3

3

(aantal/jaar per 1000 gulden)
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procedure en termijnen in de wet zijn vastgelegd
en dat belanghebbenden voldoende gelegenheid

krijgen om op de voorgestelde plannen te reageren.

Met de publicatie en tervisielegging van de
Startnotitie in september 1997 is de eerste stap
gezet om tot een besluit over verbreding van het

Wilhelminakanaal in Tilburg te komen,
Belanghebbenden en geïnteresseerden hebben
toen de gelegenheid gekregen om hun mening te
geven over het studievoorstel. Nu de project-

nota/MER gereed is, hebben alle betrokkenen
(onder andere omwonenden, gemeenten, de
Provincie Noord-Brabant, waterschappen en belangengroepen) weer de gelegenheid om hun mening
geven over de mogelijke oplossingen die in de pro-

jectnota/MER worden voorgesteld,

Verdere gang van zaken
In tabel S5 is het verloop van de besluitvormings-

De projectnotalMER volgt de m,e,r.-procedure vol-

procedure weergegeven. De reeds doorlopen stap-

gens de wet Milieubeheer om een besluit te kunnen nemen over de verruiming van het Wil
helminakanaaL. Dat houdt in dat stappen in de

pen zijn donkergekleurd,

e

Tabel 55 Bes/uítvormingsprocedure

Tijdpad projectstudie/m.e.r.

I:..~..
. Q.::O;

1 september 1997

Startnotitie ter visie gelegd door Rijkswaterstaat
directie Noord-Brabant

4 weken

september 1997

Inspraak voor een ieder, advies van
wettelijke adviseurs

9 weken na tervisielegging

3 november 1997

Advies van commissie m.e.r.

13 weken na tervisielegging
+ evt. 8 weken verlenging

26 januari 1998

Richtlijnen voor de studie vastgesteld

Wettelijke termijn

geen termijn

Opstellen projectnota/ MER door Rijkswaterstaat

directie Noord-Brabant

mei 2000

minimaal 4 weken

mei - juni 2000

Projectnota/MER ter visie gelegd door
Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant

Inspraak voor een ieder, advies van
wettelijke adviseurs en OVI

daarna maximaal 5 weken

Advies van commissie m.e.r.

geen termijn

Besluit minister van V&W

geen termijn

Evaluatie milieu-effecten

D Reeds doorlopen procedure
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Om uw mening over de projectnota/MER te geven
zijn er twee mogelijkheden, U kunt uw mening
schriftelijk indienen door uw inspraakreactie(s) te
sturen naar:

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
Kneuterdijk 6

2514 EN DEN HAAG
onder vermelding van:

Wilhelminakanaal Tilburg

U kunt uw mening ook mondeling bekend maken
tijdens een hoorzitting. Hiervoor moet u zich via

het Inspraakpunt aanmelden (telefoon 070 - 361
8778), Na inschrijving ontvangt u zo spoedig
mogelijk een uitnodiging voor de hoorzitting.

TERVISIELEGGING

Belangstellenden hebben acht weken de tijd om de
projectnota/MER in te zien. Dit kan onder andere
bij verschilende openbare instellngen zoals de

G)

gemeentehuizen in Tilburg, Dongen, Gilze en Rijen
en Loon op Zand, openbare bibliotheken van de
betrokken gemeenten en in het Provinciehuis in

Den Bosch, Tevens ligt de projectnota/MER ter
visie bij Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant. In

advertenties in lokale en regionale kranten vindt u
meer informatie over de data en adressen voor de
terinzagelegging,

BESLUIT VAN DE MINISTER
Na afloop van de periode van tervisielegging,
inspraak en advisering neemt de minister van
Verkeer en Waterstaat op basis van de project-

nota/MER, de inspraakreacties en de adviezen een
besluit over de verruiming van het Wilhelminakanaal in Tilburg, Bij een positief besluit van de

minister wordt aan het gemeentebestuur van
Tilburg gevraagd het gekozen alternatief en de bij-

behorende voorzieningen planologisch in te passen. Het ontwerp-bestemmingsplan wordt ter visie
gelegd, waarna opnieuw inspraak mogelijk is.
Hiervan wordt u op de hoogte gebracht via publicaties in diverse kranten. De feitelijke start van de

uitvoering is afhankelijk van het tijdstip waarop
financiële middelen beschikbaar komen.

INFORMATIE EN INSPRAAK

Om de belangstellenden en betrokkenen zo goed
mogelijk over de inhoud van de projectnota/MER
te informeren, wordt een informatie-avond georganiseerd die voor iedereen toegankelijk is. Waar
en wanneer deze avond wordt gehouden, wordt

via advertenties in diverse kranten bekend
gemaakt.

i
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