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O Samenvatting 

0.1 Probleem- en doelstelling 

0.1.1. Probleem 

Verkeersafwikkeling 

De wegenstructuur van het gebied tussen "s-Hertogenbosch en Vught, voldoet niet aan de 

eisen die daar vanuit verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 

leefmilieu aan worden gesteld. 

Op het WÜlems-/ Wilhelminaplein treedt dagelijks filevorming op (zie figuur 0.1). 

Hetzelfde geldt voor de aanvoenvegen naar het plein: Vlijmenseweg, Onderwijsboulevard, 

Parallelweg (de toekomstige Magistratenlaan), Koningsweg, Parklaan en Vughterweg. Op 

en rond de pleinen komen relatief veel ongevallen voor. Het Willems-/Wilhelminaplein 

heeft een ingewikkelde verkeersslructuur, deels doordat het zowel voor de lokale als voor 

de regionale verkeersafwikkeling van belang is. 

De slechte verkeersafwikkeling gaat ten koste van de bereikbaarheid van de binnenstad 

van 's-Hertogenbosch en met name de bereikbaarheid van ontwikkelingslocaties 

Paleiskwartier en Willemspoort. 
De slechte verkeersafwikkeling op de Vlijmenseweg, Willems- en Wilhelminaplein en 
Vughterweg heeft geleid tot sluipverkeer door de Gement. Het sluipverkeer geeft 

geluidhinder in Deuteren en Vught-Noord en in de Gement (m.n. voor weidevogels). 

De verkeersintensiteit en daarmee de verkeersproblematiek neemt in de nabije toekomst 

verder toe, niet alleen door de landelijke groei in automobiliteit maar ook door 
grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in het zuidwestelijk deel van 's-Hertogenbosch 

en Vught-Noord, zoals (verdere) ontwikkeling van het Pa leis kwartier, de Willemspoort en 
de kazernes Frederik Hendrik en, op termijn, Isabella. 

Huidige situatie (aoo3) 

ftklDA 
o.S 

ft ÜOO 
o.S 

li^OD 
n.v.t. L 

n.v.r. 
n.v.t. L 

/ \l / 13.004 
"-9 

3\.atKï 
"-9 

I.Soo \ \ 

' ^' •--^ • 

Figuur 0.1 Verkeersintensiteiten en I / C verhoudingen huidige situatie 

bkadSvan2Sl BU SUd *n RuimM, vakgroep Landelijk Gebied, VeMIging Ooileihoul 
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complex ruimtegebruik 

Bij het zoeken naar een alternatieve ontsluiting om de verkeersafwikkeling van en naar 

's-Hertogenbosch te verbeteren moet rekening worden gehouden met de grote 

landschappelijke en ecologische waarde van het gebied en het complexe ruimtegebruik, 

in het gebied is een groot aantal, sterk van elkaar variërende functies, in een complex 

knooppunt met elkaarverweven (zie figuur 0.2). 

verkeersfunctie doorgaand verkeer tussen de A2 en AS9 

lokaal en ontsluitingsverkeer over de Bossche weg, Vughterweg en 

Vlijmenseweg 

verbonden door hel Willemsplein en Wilhelminaplein 

railverkeer tussen Den Bosch en Tilburg Eindhoven over drie (mei 

uitbreidingsmogelijkhejd naarvier) sporen 

woonfunctie Vughterpoort langs de Vughterweg en Willem • m Oranjelaan 

Vught-Noord: kampdijklaan, de Heun, Bosscheweg 

ten noorden van de Vlijmenseweg 

Deutersestraat 

verspreid in het landelijk gebied van de Gement; 

werkfunctie Paleiskwarlier 

Willemspoorl: Wil lem-Alexander z iekenhuis en 

scholengemeenschap Koning Wi l lem 1 College 

groene functie Gement (Maij en Honderdmorgen) 

Bossche Broek 

ecologische verbindingen langs Dommel en Drongelens Kanaal 

blauwe functie Drongelens Kanaal 

Dommel 

Figuur 0.2 Complex rulmtegbrulk In het gebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught 

bUd 6 v in 2 SI BU St*d «n Ruimt*, vakgroep l ind t l i | k Gebied, Vei t igmg Ooiterhout 
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0.1.2 Doelstelling 

Het is vanuit de verkeersstructuur bezien beter het regionale en lokale verkeer te 

scheiden, zoals elders in 's-Hertogenbosch al het geval is. Dit wordt beoogd door aanleg 

van een nieuwe weg, de Randweg. 

Doel van de voorgenomen activiteit, de aanleg van de Randweg, is het verbeteren van de 

verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en het leefmilieu in het gebied tussen's-Her

togenbosch en Vught-Noord op een zodanige wijze dat de ecologische, cultuurhistorische 

en landschappelijke waarden van het gebied zoveel mogelijk worden gewaarborgd en 

waar mogelijk worden versterkt, een duurzaam veiligheidsniveau tegen overstromingen 

wordt gewaarborgd en de ruimtelijke ontwikkelingen van Vught en 's-Hertogenbosch 

binnen de stedelijke contour gestalte kunnen krijgen. 

Het doel van deze m.e.r.-procedure is het mogelijk maken van de besluitvorming over de 

bestemmingsplannen die een juridisch, planologisch en bestuurlijk kader scheppen voor 

de realisering van de Randweg. Het gaat om een bestemmingsplan voor de gemeenten 

"s-Hertogenbosch en Vught. Het MER dient inzicht te geven in de gevolgen voor het milieu 

van de voorgenomen activiteit. 

Het aanpakken van knelpunten met betrekking tot natuur, waterhuishouding en cultuur

historie, buiten de Randweg, behoort niet tot de doelstellingen van het project. Het zou 

het project Randweg nodeloos gecompliceerd en onbeheersbaar maken. Wel is als doel 

gesteld dat de oplossing van het verkeersprobleem overige ontwikkelingen in het studie

gebied niet mag frustreren. Door de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught is inmiddels, 

in samenwerking met de provincie, de waterschappen en de natuur- en milieu

verenigingen een integrale visie op de ontwikkelingen in het gebied ontwikkeld: de 

Totaalvisie (Arcadis 2002b]. 

0.1.3 Voorgeschiedenis 

Er wordt al sinds 1981 gewerkt aan het oplossen van dit verkeersprobleem. In 1992 is een 

MER opgesteld vooreen voorloper van de Randweg, de Zuidweststructuur. Maar in 1999 

is het goedkeuringsbesluit voor het bestemmingsplan hiervoor door de Raad van State 

vernietigd [Raad van State, 19991, omdat de Zuidweststructuur in strijd was met het 

streekplan. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is door de Gemeente 's-Hertogen

bosch in 1999 onderzocht of er een alternatief mogelijk is dat zowel het verkeerspro

bleem duurzaam oplost alsmede past binnen het streekplan. In mei 2000 is de Randweg 

als alternatief gepresenteerd. In een interactief proces zijn vervolgens belanghebbenden 

en belangstellenden uitgebreid over de Randweg geïnformeerd en is een dialoog 

aangegaan. De uitkomst hiervan is beschreven in het 'Rapport haalbaarheid en draagvlak 

Randweg' [gemeente 's-Hertogenbosch, 2001a]. Op basis hiervan is de m.e.r.-procedure 

voor de Randweg opgestart. 

In februari 2002 is de startnotitie m.e.r. gepubliceerd. In april 2002 heeft de Commissie 

m.e.r. een advies voor richtlijnen uitgebracht, dat door de gemeenteraden van Vught en 

's-Hertogenbosch in mei/juli 2002 is vastgesteld. 

blad 1 van I S l BU Stad en Ruimte, vakgroep Landelijk Gebied, Veittging Oostertioul 
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0.1.4 Genomen en te nemen besluiten 

Streekplan 
In het streekplan [Provincie Noord-Brabant, 3002a] staat een zorgvuldig gebruik van de 

ruimte centraal. Nieuwe infrastructuur dient te allen tijde op duurzame wijze ingepast Ee 

worden met een minimale aantasting van natuuren landschap. Waar sprake is van een 

botsing van verkeersverbindingen met ecologische verbindingen (botsende corridors), 

moet worden gezocht naar oplossingen die aan beide soorten verbindingen recht doen. 

in het streekplan is een groot deel van de Gement en de groenzone rondom voormalig fort 

isabella aangewezen als natuurparel in het kader van deGHS (kaarteenheid GHS-natuur, 

natuurontwikkelingsgebied. De dijken langs het Drongelens kanaal maken als "bestaand 

bos- en natuurgebied" ook deel uit van de GHS-Natuur. Het Drongelens kanaal zelf is 

aangewezen als ecologische verbindingszone en daarmee als natuurparel in het kader 

van de GHS-Natuur. De Langstraatspoordijk valt deels onder de GHS-natuur (natuur

ontwikkelingsgebied), deels onder GHS-Landbouw (leefgebied kwetsbare soorten). 

OH^Xalwi 

^ ^ B btvalled bei^ tn i t luur i fbi td 

^ H na1uuri}f1twikkelttij4(ebi»d 

I 6HS Lindbouw 

^ B WSLindKhip 

i ^ r f i n n i UNIE 

^ ^ 1 IcolQ^iKlit v«i])indingK«it 

Rguur 0.3 GHS 

In het kader van de reconstructie zijn de Maij, het noordelijk deel van de Honderdmorgen 

en Bossche Broek aangewezen als open Natuur, fort isabella, Vughtse heide en 

Moerputten als gesloten Natuur, het zuidelijk deel van de Hondedmorgen als open 

Gemengd (natuur, landbouw). De Gement is aangwezen als zoegkgebied voor 

waterberging. 

blad S van 251 BU stad «n Ruimlc. vakgroep Landelijk Gebwd, Vesbgmg OoMcrhout 
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In het studiegebied voor de Randweg zijn diverse bestemmingsplannen en bestemmingen 
vigerend. Figuren 0. 4 en 0.5 geven een overzicht. 

Gemeerte VIteflassiboHJi 

I I «BninondetdelenWnlieW 

^ H P<enin hooFdzskan 19 S9 

^ ^ 1 Bestemmingsplan Natuurgebied lubaltalun 1971 

I i SeiteniniingtpUn BumdiZi i id 199S 

o a s e e r t e V ï ^ l 

, ' BeïlemmingtplanfliiitBogsbied 1970 

Eleslemmingtclen dtWitt ie.o. 1987 

I I B»Minniing>plin BuiUngebitd 1997 

^ ^ 1 BHIemmingiplen Vught-Hooid 1998 

^ ^ 1 Beslemmmgiplan de Haun 1993 

Figuur 0.4 Vigerende bestemmingsplannen 

Figuur 0.5 Vigerende bestemmingen 

b U d 9 v w i 2 5 1 BU Stid en Ruimte, vikgroep lendelijk Gebied, Vestiging Oostertiout 
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Besluit ontsluitingsstructuur Vught-Noord 
Door de Gemeente Vught is in december 2001 besloten een ontsluitingstructuur voor 
Vught-Noord en een aansluiting op de Randweg te realiseren ten zuiden van voormalig 
fort Isabella (door de gemeente Vught aangeduid als variant 6). De gekozen variant geeft 
de beste verkeersicundige oplossing en de minste aantasting van het ecologisch, 
landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle Isabellabos en -fort . De weg wordt in 
een tunnel onder het spoor geleid en sluit ten noorden van Motel de Witte aan op de 
Randweg. De aansluiting op de Randwegen ondertunneling van hel spoor zijn als 
planonderdeel in de m.e.r.-procedure Randweg opgenomen. 

Europese Habitat-richtlijn 
De Gement is samen met de Moerpulten, Bossche Broek en de verbinding tussen de 

Bossche Broek en Gement in Brussel aangemeld als Speciale Beschermingszone 49 in het 

kader van de Habitat-richtlijn. Dit op basis van de habitattypen "laaggelegen schraal 

hooiland" en "grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem" en het 

voorkomen van devlindersoorten Pimpernelblauwtje en Donker pimpernelblauwtje. 

Europese Vogelrichtliin 
De Gement wordt regelmatig bezocht door broedvogels en wintergasten en is voor 

avifauna zeer waardevol. Het gebied bevat (nog) geen speciale beschermingszone in het 

kader van de Vogelrichtlijn. Over 10 jaar wordt (opnieuw) bezien of het gebied in 

aanmerking komt voor speciale bescherming. Dit zou op basis van het voorkomen van 

wintergasten als de Kleine zwaan zijn. 

Wet Milieubeheer/ Wet op de Ruimtelijke Ordening 
Volgens de Wet Milieubeheer, gewijzigd Besluit Milieueffectrapportage 1994 [VROM, 

1999] is de Randweg een autoweg, omdat het "een voor autoverkeer bestemde weg" 

betreft, "die alleen toegankelijk is via knooppunten of door verkeerslichten geregelde 

kruispunten en waarop het verboden is te stoppen of te parkeren". Voor de aanleg van 

een autoweg, niet zijnde een hoofdweg, is het opstellen van een milieueffectrapport 

(MER) verplicht (categorie C l . 2 . gewijzigd Besluit milieueffectrapportage 1994 [VROM, 

1999]). Het MER dient te worden opgesteld voorafgaand aan de vaststelling van het tracé 

of plan door het provinciaal bestuur of het gemeentebestuur dan wel voorafgaand aan 

vaststellen van het ruimtelijk plan, wanneer dat als eerste in de mogelijke aanleg 

voorziet. Het MER dient ter ondersteuning van de besluitvorming over het 

bestemmingsplan. Doel van milieu-effectrapportage (m.e.r.) is het op een evenwichtige 

manier laten meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. 

0.2 Voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten 

0.2.1 Uitgangspunten, randvoorwaarden en Programma van eisen 

Op grond van de wet- en regelgeving en het relevante beleid zijn de volgende uitgangs

punten en randvoorwaarden voor de Randweg geformuleerd: 

bieden van een duurzame toekomstvaste verkeersoplossing; 

functie als regionale en stedelijke verbinding; 

zo gering mogelijk ruimtebeslag in, en effecten op de Gement en Bossche Broek; 

zoveel mogelijk bundelen van infrastructuur; 

niet onmogelijk maken van een verbreding van het spoor 's-Hertogenbosch-Tilburg / 

Eindhoven van 3 naar 4 sporen (westelijk van bestaand spoor); 

zo gering mogelijke negatieve effecten op leefbaarheid (m.n. geluid, luchtkwaliteit); 

handhaven van het bestaande veiligheidsniveau tegen wateroverlast en toekomstige 

ingrepen niet onmogelijk maken; 
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het inrichten of verbeteren van ecologische verbindingszones tussen Gement en 

Bossche Broek niet onmogelijk maken; 

het niet onmogelijk maken van of beperken van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen 

de stedelijke contour van Vught en 's-Hertogenbosch. 

Als ontwerpuitgangspunt is het volgende programma van eisen gebruikt. 

Programma van eisen Randweg 's-Hertogenbosch -Vught 

2*2-strook5 gebiedsontsluitingsweg ^onder vluchtstroken 

ontwerp op basis van RONA', Handboek Wegontwerp deel Gebiedsontsluitingswegen 

en Duurzaam Veilig 

ontwerpsnelheid alignement 70 km/uur tussen aansluiting Vught-Noord en 

aansluiting Magistratenlaan, inrichting afgestemd op maximum snelheid van 50 km/h 

50 km/uur vanaf aansluiting Magistratenlaan richting Vlijmenseweg (rekening 

houdend met mogelijkheid om op termijn 70km/uur toe te staan) 

aansluiting met stedelijke infrastructuur met gelijkvloerse geregelde kruisingen 

capaciteit > 40.000 mvt/etm 

geluidarme verharding 

strooilichtarme verlichting 

watervrije hoogte keringen 6,2 m +NAP 

capaciteit doorstroomopeningDrongelens kanaal gelijk aan of groter dan (toe

komstige) doorstroomcapaciteit spoorbrug 

grondwaterneutrale bouwwijze 

afstand houdend van de reservering voor het vierde spoor. 

0.2.2. Beschrijving voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten 

Figuur 0.6 laat het voorgenomen tracé van de Randweg zien. Ten behoeve van de 

beschrijving en variantenontwikkeling is het tracé in drie delen gesplitst. 

tracédeel N 

Dit tracédeel omvat het gedeelte vanaf aansluiting op bestaande Vlijmenseweg (westelijk 

van de kruising met de Oude Vlijmenseweg) tot de aansluiting met de verlengde 

Magistratenlaan. Ten oosten van het toekomstige )eroen Bosch ziekenhuis buigt de weg 

om In zuidoostelijke richting tussen ziekenhuis en Wlllem-I college door te lopen. Bij de 

LangstraaCspoordijk buigt de weg in oostelijke richting om "onderlangs"het Wlllem-I 

college te lopen. 

tracédeel M 

Het middelste tracédeel omvat de aansluiting van de Magistratenlaan op de Randweg, de 

kruising met het Drongelens kanaal en het tracégedeelte parallel aan de spoorlijn. Oe 

Magistratenlaan wordt om deze aansluiting mogelijk te maken in zuidelijke richting 

verlengd en ongelijkvloers (en zonder aansluiting) over de Vlijmenseweg geleid. Bij de 

kruising is tevens een langzaamverkeer route opgenomen. Deze langzaamverkeerroute 

maakt gebruik van een nieuw aan te leggen vrije onderdoorgang onder het tracé van de 

1. RONA staat voor Richtlijnen ontwerp niet-autosnelwegen. Deze richtlijnen gaan o.a. in op 
minimaal Ie gebruiken boogstralen en overgangsbogen (horizontaal en verticaal), 
hellingpercenlages, doorrijhoogte, zichtlengte etc. 
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weg, om aansluiting te vinden op de fietsroute op het dijklichaam van het Drongelens 

kanaal. 

nguur 0.6 Tracé Randweg 

Direct ten oosten van de T-kruising passeert de basisvariant via een brug het Drongelens 

kanaal. Het wegdek ligt hier (vanwege de benodigde doorstroomopening en -hoogte) op 

ongeveer op ca. 7 m+NAP). 

Op het 'schiereiland' Vughterpoort ligt de weg parallel aan, en zo dicht mogelijk tegen de 
spoorlijn, waarbij rekening is gehouden met de reservering voor een toekomstige 
uitbreiding naar 4 sporen. De weg ligt hier op een hoogte van ca. 6 m+ NAP om de weg 
hoogwatervrij te houden. 

Het Drongelens kanaal moet over een lengte van ongeveer 300 m maximaal ongeveer 20 

m in westelijke richting worden verschoven. 

Voor het middendeel van het tracé zijn varianten ontwikkeld vanuit twee doelstellingen: 

minimaliseren van het ruimtebeslag in de Gement 

minimaliseren van de geluidshinder en visuel hinder richting Gement en Vughterpoort 

Twee varianten worden beschreven en onderzocht in het MER: 

variant 1 : halfverdiepte ligging: tussen het noordelijke uiteinde van de tunnelbak en de 

brug over het Drongelens kanaal loopt deze variant zo lang mogelijk in een halfverdiepte 
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ligging. De variant leidt tot een iets groter ruimtebeslag (0,2 ha) in de Gement, maar tot 

minder geluidhinder en visuele hinder. 

variant 2: steil talud Drongelens kanaal: deze variant heeft hetzelfde horizontaal en 

verticaal alignement als de basisvariant. De oostelijke oever van het Drongelens kanaal 

wordt uitgevoerd als een steil talud, waardoor de verschuiving van het kanaal (in verge

lijking met de basisvariant) kan worden beperkt. De variant leidt tot enigszins tot een 

beperking van het ruimtebeslag (0,3 ha.). De ecologische verbindingsfunctie van het 

Drongelens kanaal gaat deels verloren. 

Onder het talud van de dijk van het Drongelens Kanaal ligt een rioolpersleiding. Als de 

dijk wordt verlegd wordt ook de persleiding in westelijke richting verplaatst 

tracédeel Z 
Het zuidelijke tracédeel bevat de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn en de 
Vughterweg / Bosscheweg. Het diepste punt van de tunnelbak ligt ongeveer op NAP. Voor 
de ondertunneling dient het nu aanwezige voormalige benzinestation te worden gesloopt 
of verplaatst. De Isabellalaan wordt als fietsroute ingericht en omgebogen naar het spoor 
en kruist de basisvariant naast de spoorlijn ongelijkvloers. Na de kruising van spoor en 
Bossche / Vughterweg sluit de basisvariant aan op de voormatige rijksweg 764, direct 
noordelijk van hotel De Witte. Spoorlijn, Bosscheweg en Isabellalaan worden op één 
kunstwerk over de basisvariant gelegd. De hoogteligging van het wegdek is zodanig dat 
het realiseren van een droge ecologische verbindingszone niet onmogelijk wordt 
gemaakt: het aanleggen van ecoducten is mogelijk. 

Aansluiting op de ontsluitingstructuur van Vught-l4oord (volgens variant 6, ten zuiden van 
het voormalige fort Isabella) vindt plaats door middel van een weg ten noorden van De 
Witte en een ondertunneling van het spoor. Om deze aansluiting mogelijk te maken wordt 
de Bosscheweg hier in oostelijke richting uitgebogen. De grens van het plangebied ligt 
hier bij het westelijke uitelnde(inclusief hellingbanen) van de ondertunneling van de 
spoorlijn. 

0.3 Effecten 

0.3.1 Beoordelingskader 

De effecten van de basisvariant worden beschreven ten opzichte van referentiesituatie in 

2015. De effecten van de varianten voor het centrale deel van de Randweg worden 

beschreven en beoordeeld ten opzichte van de basisvariant. 

Tabel 0.1 Beoordelingskader probleemoplossend vermogen 

thwn* aspect 

verkeer en vervoer verkeerskundige prestatie/verkeersafwikkeling 

verkeers ordening 

sluipverkeer 

verkeer en vervoer 

verkeersveiligheid 

verkeer en vervoer 

langzaamverkeers relaties 

verkeer en vervoer 

opertbaarvervoer 
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Tabet 0.2 Hoofdlijn van het beoordelingskader voor de milieu-effecten 

» M I M aspect 
natuur, flora en fauna natuurbeleid S natuur, flora en fauna 

natuurwaarden * 

waterhuishouding oppervlaktewater waterhuishouding 
grondwater 

bodem bodemkwaliteit 
landschap, cultuurhistorie, 
archeologie 

aardkundige waarden landschap, cultuurhistorie, 
archeologie archeologie 
landschap, cultuurhistorie, 
archeologie 

cultuurhistorie 

landschap, cultuurhistorie, 
archeologie 

landschapsbeeld 
stedebouw en r.o ruimtebeslag stedebouw en r.o 

steden bouwkundige/ruimtelijke structuur 
hinder geluid hinder 

trillingen 
hinder 

iucht 

hinder 

externe veiligheid 

hinder 

licht 
sociale aspecten belevings effecten sociale aspecten 

gedwongen vertrek 
H bij d i l aspect vindt een beoordtUngpUatsm.b.t. verlies oFaantasting van habitsts 

* bij dit aspect gaat het om effecten op aanwezige waarden 

0.3.2 Verkeer 

De effecten van de Randweg op het verkeer zijn berekend en beschreven voor 4 modellen. 

Er is gerekend met snelheden van 50 km/uur en 70 km/uur. Daarnaast is er gerekend met 

een model dat uitgaat van het halen van de verkeersbeleiddoelstellingen (1) en een model 

dat ervanuitgaat dat de doelstellingen niet gehaald mallen worden (2). 

basisvariant 

verkeersafw/kke//ng 
De verkeersintensiteiten op de Randweg volgens het model 50-1 variëren van 18 duizend 

mototvoertuigen/etmaal op het noordelijk deel tot 38 duizend bij de aansluiting op de A2, 

vergelijkbaar met de autonome situatie. De Randweg heeft geen duidelijk aantoonbare 

verkeersaanlrekkende werking op verkeer van het hoofdwegennet. 

De realisatie van de Randweg volgens het model 50-1 heeft op de bestaande doorgaande 

route een forse afname in verkeersintensiteit ten op2ichte van de autonome ontwikkeling 

tot gevolg. Op de Vlijmense weg neemt de intensiteit met 50% af, op de Vughterweg zelfs 

met 70%. 

Afsluiting van de spoorwegovergang bij de Loonsebaan, leidt tot afname van de 

verkeersintensiteit op de Loonsebaan zelf en het zuidelijk deel van de Bosscheweg. De 

nieuwe verbinding met de Randweg zorgt voor een toename van de verkeersintensiteit op 

de Bosscheweg ten noorden van de Witte mei 30%. Ook op de Kampdijklaan neemt door 

de nieuwe verbinding de verkeersintensiteit toe met 55% ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling. Ten opzichte van de huidige situatie is de verkeersintensiteit echter meer 

dan 50 % lager, vanwege de afsluiting van de. 

Realisatie van de Randweg volgens het model 70-1 leidt ten opzichte van het model 50-1 

tot een toename van de verkeersintensiteiten op de Randweg zelf. De toename varieert 

van 35% bij de aansluiting op de A2 tot 70% op het noordelijk deel. De Randweg heeft in 

model 70-1 een aantrekkende werking op verkeer. Op de Vlijmenseweg en Vughterweg 
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nemen de verkeersintensiteiten verder af met 20% tot 30% ten opzichte van het model 

50-1. 

Bij realisatie van de Randweg volgens het model 50-2 neemt op bijna alle wegvakken de 

verkeersintensiteit toemet 5 tot 15 % ten opzichte van het model 50-1. Op de Randweg 

zelf is de toename groter (procentueel en absoluut) dan op het bestaande wegennet. 

Bij model 70-2 wordt een groot deel van het stedelijk wegennel zwaar belast. Ook op de 

Randweg ontstaan l/C-verhoudingen die in de buurt liggen van 1. Dit duidt op een slechte 

verkeersafwikkeling in de spitsperiode. 

verkeersstructuur 

Door aanleg van de Randweg wordt de verkeerskundige structuur in het zuidwestelijk deel 

van 's-Hertogenbosch aanzienlijk verbeterd. De regionale verkeersfunctie van het 

Willems- en Wilhelminaptein in de buitenring rond 's-Hertogenbosch wordt overgenomen 

door de Randweg. 

bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van het zuidwestelijk deel van 's-Hertogenbosch wordt door de aanleg 

van de Randweg groter, met name van en naar de A2. Het Paleiskwartier krijgt met een 

aansluiting op de Randweg een vlotte en duidelijke verbinding met de A2. Door het 

regionale verkeer van de Vughterweg, Willems- en Wilhelminaplein en Vlijmense weg af te 

halen wordt het onderliggend wegennet en de daaraangelegen functies, zoals de 

binnenstad en de Onderwijsboulevard, beter bereikbaar. Door de ontlasting van de 

bestaande Vlijmenseweg wordt de bereikbaarheid van het (in de toekomst uitgebreide) 

ziekenhuis verbeterd. Vught-Noord krijgt een rechtreekse aansluiting op de Randweg. 

sluipverke»r 
Aanleg van de Randweg en het daarmee oplossen van de verkeersproblematiek op de 

Vughterweg, Willems-/Wilhelminaplein en Vlijmenseweg zal de noodzaak tot het zoeken 

naar sluiproutes wegnemen. Naar verwachting zal het sluipverkeer afnemen. 

verkeersveiligheid 
Door de aanleg van de Randweg zal in het algemeen de verkeersveiligheid toenemen. 

De Randweg zelf wordt aangelegd volgens het principe duurzaam veilig, waarmee het 
ontstaan van nieuwe knelpunten kan worden voorkomen. Op een groot deel van het 

bestaande wegennet zal de verkeersintensiteit afnemen en daarmee ook de kans op 

conflicten. 

tangzaamverkeer / openbaar vervoer 

Op de belangrijkste fietsroute tussen Vught- en 's-Hertogenbosch, langs de Bosscheweg 

en Vughterweg, neemt de verkeersintensiteil af en daarmee het comfort en de veiligheid 

voor de fietsers toe. Het fietspad langs het Drongelens Kanaal wordt langs de 

Magistratenlaan onder de Randweg en over de Vlijmenseweg geleid en krijgt daarmee een 

prima verbinding met zowel het Paleiskwartier als de Willemspoort. 

De fietsroute Isabellalaan / Reutsedijk krijgt een alternatief via de Vughterweg en 

spoortunnel Vught-I^oord enwordt voorlopig verlegd naar een nieuw tracé tussen 

Randweg en spoor in. De fietsroute zal hiermee wat betreft bereikbaarheid gelijkwaardig 

zijn aan de huidige situatie, maar wel een deel van zijn aantrekkelijkheid verliezen. De 

Honderdmorgensdijk wordt na afsluiting voor autoverkeer een potentieel aantrekkelijke 

en sociale veilige fietsroute door de Gement. 
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Net als het overige motorverkeer ondervindt ook het openbaar vervoer voordelen van de 

Randweg. Afname van de verkeersintensiteit op het bestaande wegennet geeft minder 

vertraging voor de bussen. Bovendien biedt het mogelijkheden een eigen baan voor de 

bussen te creëren, wat de doorstroming verder kan stimuleren. 

varianten 

De varianten voor hel centrale deel van de Randweg hebben naar verwachting geen 

andere effecten dan de basisvariant. 

0.3.3 Natuur 

basisvariant 

flora 
Onderstaande tabel geeft het verlies aan vegetatie door aanleg van de Randweg. 

dMl 

gebied 

elmient Habit 

at 

GHS vegetatie On referentie 

situatie) 

opper 

vUk 

(ha) 

recons 

tractie 

perma 

nent 

veriies 

Malj deel d[jk 
Langstraal 
spoorlijn 

nee ja kruidenrijke dijk / 
bermvegetatie 

1.1 ja Malj 

dijk Drongelens 
kanaal 

onbek 
end 

ia kruidenrijke dijk / 
bermvegetatie 

2.0 ja 

Malj 

graslanden lussen 
ringsloot en dijk 

ia ja kruldenriik witbolgrasland 2.6 nee 2.6 

Malj 

Drongelens kanaal nee ia aquatlsche vegetaties van 
voedselrijk water 

1,2 ja 

Malj 

overige Malj ia ia kruldenrijk witbolgrasland 0,6 nee 0.6 
Vughter 
poort 

oostelijke kanaal 
dijk (tussen spoor 
lijn en kanaal 

nee nee droog aoortenrijk grasland 0,9 ia 

Isabella 
bos 

noordelijk deel 
bos 

nee ia El2enbroek en 
Wilgen struweel 

0.3 nee 0.3 

totaal 8.7 3.5 

De kruidenrijke witbolgraslanden tussen de ringsloot en de dijk van de FMaij, en voor klein 

deel binnen de ringsloot, zullen verloren gaan. Een aantal groeiplaatsen van Gewone 

dotterbloem langs de ringsloot zuilen eveneens verdwijnen maar de soort kan zich vanuit 

de overige sloten van deMaij weer in de ringsloot vestigen. 

Er gaat 3.5 ha GHS. waarvan 2,6 ha Habitatgebied, permanent verloren. 5,2 ha GHS gaat 
tijdelijk verloren. De kenmerkende habitattypen "laaggelegen schraal hooiland" en 
"grasland met Molinia op kalkhoudende bodem" worden niet beïnvloed. 

Lokaal zullen groeiplaatsen van beschermde en / of bedreigde plantensoorten als 

Gewone dotterbloem, Grasklokje, Zwanebloem, Lange ereprijs.Grote pimpernel, 

Steenanjer en Wilde tijm worden vernietigd. In de directe omgeving bevinden zich meer 

groeiplaatsen van deze soorten zodat herkolonisatie langs het verplaatste Drongelens 

kanaal en de daar naast gelegen dijk mogelijk is. 

De Randweg {en de tunnels) wordt zodanig ontworpen en uitgevoerd dat de effecten op de 

grondwaterstand minimaal zijn. 

vogels 

Aanleg van de Randweg leidt tot verlies van biotoop voor vogels. Het verlies van biotoop 

voor weidevogels in de Maij is beperkt. Bij werkzaamheden aan de dijken zal tijdelijk 
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biotoop voor struweetvogels verloren gaan. Aan de natte kant van de dijk zal biotoop voor 

water gebonden soorten tijdelijk verdwijnen. Een deel van het Isabellabos zal blijvend 

verdwijnen en daarmee ook biotoop voor bosvogels. De meest kritische soorten verliezen 

hun leefgebied niet, maar krijgen minder forageerruimte. 

In model 50-1 is de geluidsbelasting in de Maij vergelijkbaar mei die in de autonome 

ontwikkeling. O,/* ha voldoet aan de 47 dB(A) norm voor weidevogels. 

In de Honderdmorgen neemt in het 50-1 model de geluidsbelasting fors af. Dit is het 

gevolg van het afsluiten van de Honderdmorgensedijk voor autoverkeer. 85 ha voldoet 

aan de 47 dB(A) norm voor weidevogels. 

In model 70-2 neemt de geluidsbelasting in de Maij fors toe ten opzichte van zowel de 

referentiesiluatie (scen. 2) als model 50-1. 

In de Honderdmorgen neemt, vergelijkbaar als in hel 50-1 model de geluidsbelasting ten 

opzichte van de referentiesituatie (scen. 2) fors af. Ten opzichte van hel 50-1 model neemt 

de geluidsbelasting toe. 

Voor kritischer weidevogels en Kleine zwanen, die vooral dieper in de Gement voorkomen, 

heeft de afname van de geluidsbelasting in de Honderdmorgen een positief effect en 

draagt daarmee bij aan de mogelijke aanwijzing van de Gement als Vogelrichtlijngebied. 

In model 50-1 blijft de geluidsbelasting in het noordelijk deel van de groenzone rondom 

hel Isabellabos gelijk en In het zuidelijk deel van de groenzone neemt de belasting af 

door afsluiting van de Honderdmorgensedijk. 

In model 70-2 neemt de geluidsbelasting in de groenzone toe ten opzichte van zowel de 

referentiesituatie als model 50-1. Toename vindt met name plaats in het noordelijk deel 

van de groenzone. 

De aanleg van de Randweg en de verschuiving van verkeer van de Vughterweg naar de 

Randweg leidt tot een afname van geluidshinder in de Bossche Broek. 

Alle inheemse vogelsoorten zijn krachtens de Flora- en faunawet beschermd. 

Broedplaatsen van onder meer Kleine karekiet, Meerkoet, Bosrietzanger, Fitis, Zanglijster, 

Gekraagde roodstaart, Grasmus, Boomklever, Boerenzwaluw, Canadese gans en Groene 

specht zullen komen te verdwijnen of worden aangetast. In de omgeving zijn alternatieve 

broedplaatsen aanwezig. 

amfibien 
De effecten van de Randweg op amfibien zijn naar verwachting gering. Het verlies aan 
biotoop voor beschermde, maar thans niet bedreigde, soorten ais Gewone pad. Kleine 
watersalamander en Middelste groene kikker is beperkt en deels tijdelijk, deels 
vervangbaar. Wegvertichting zal wel leiden tot meer slachtoffers. 

insecten 
De effecten van de Randweg op insecten zijn naar verwachting gering. Het verlies aan 

biotoop is gering ten opzichte van het totaal beschikbaar oppervlak. De aanwezige 

soorten ondervinden nauwelijks hinder van licht. Er worden geen beschermde dagvlinders 
en libellen beïnvloed. Wel zal lokaal en tijdelijk biotoop van de rode lljstsoort Glassnijder 

verdwijnen. 

De twee kenmerkende vlindersoorten voor het Habitatgebied, Pimpernelblauwtje en 
Donker pimpernelblauwtje, worden niet beïnvloed. 

zoogdieren 
In het plangebied zijn geen kraamkolonies van vleermuizen aangetroffen. Naar 

verwachting heeft de aanleg van de Randweg nauwelijks invloed op verblijfplaatsen van 
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solitaire boom bewonende vleermuizen (beschermd volgens Flora-en Faunawet en 

Habitatrichtlijn). Actuele rustplaatsen van deze soorten gaan er door aanleg van de 

Randweg niet verloren. Hel fourageergebied van de Rosse vleermuis (boven de 

boomtoppen) wordt wet kleiner. Voor de andere Soorten zijn lanen en watergangen als de 

Dommel en het Drongelens kanaal van belang. Deze gaan niet verloren bij de aanleg van 

de Randweg. De wegverlichting is van beperkte invloed op de vleermuizen. 

De effecten op de overige zoogdieren zijn beperkt. Verblijfplaatsen van Vos, Ree en Haas 

worden niet negatief beïnvloed door de Randweg. Van overige beschermde, maar 

algemene voorkomende soorten als Egel verdwijnen wel verblijfplaatsen, maar 

alternatieve locaties zijn aanwezig. 

ruimtelijke ecologische relaties 

In relatie tot de knelpunten welke nu reeds aanwezig zijn is het extra negatieve effect van 

de Randweg echter gering. 

varianten 

De verdiepte aanleg leidt tot relatief geringe extra ruimtebeslag (0,2 ha) in de Maij-

De verdiepte aanleg van de Randweg leidt tot een vermindering van de uitstraling van licht 

en geluid in de Maij. 

Bij aanleg met steil talud gaat aan de kant van de Randweg de oever en de daaraan 

gekoppelde ecologische verbindingsfunctie (grotendeels) verloren. Het ruimtebeslag in de 

Maij wordt enigszins beperkt (0,3 ha). 

0.3.4 Water 

Oppervlaktewater 

basisvariant 

Beheer oppervlaktewater 
De Randweg heeft geen permanente effecten op de twee belangrijkste 
oppervlaktewateren in het studiegebied Drongelens Kanaal en Dommel. De sloten in de 
Maij worden niet beïnvloed door de Randweg. 

Bestrijding hoogwater stedelijk gebied en toekomstvastheid waterbeheer 

(mogelijkheden retentie, mogelijkheden aanpassing afvoercapaciteit) 

De Randweg wordt zo uitgevoerd dat er geen extra risico's ontstaan met betrekking tot de 

hoogwaterbestrijding ten zuiden van 's-Hertogenbosch. Het niet onmogelijk maken van 

toekomstige maatregelen ter bestrijding van de hoogwaterproblematiek ten zuiden van 's-

Hertogenbosch is één van de ontwerpuitgangspunten van de Randweg. Verbreding van 

het Drongelens Kanaal blijft mogelijk in de richting van de Gement. Ook wordt de 

mogelijkheid om van de Gement (eventueel Maij) retentiegebied te maken niet negatief 

beïnvloedt door de Randweg. 

varianten 

De varianten hebben nauwelijks andere effecten dan de basisvariant. Verdiepte aanleg 

leidt tot (gering) extra ruimtebeslag in de Maij, aanleg met een steil talud tot (gering) 

minder ruimtebeslag, maar dil heeft geen invloed op de sloten of de retentiemoge-

lijkheden van de Maij. In alle ontwerpen blijft het doorstroomoppervlak van het 

Drongelens Kanaal gegarandeerd. Bij variant steil talud neemt de flexibiliteit in het kader 

van de hoogwaterbestrijding af. 
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basisvariant 
Grondwaterstanden 

De Randweg wordt grondwaterneutraal uitgevoerd. De diepe kwel in de Cement wordt 

door de aanleg van de Randweg niet beïnvloed. 

Kwaliteit /iwe/water 

De Randweg heeft naar verwachting geen effect op de kwaliteit van het kwelwater. 

Vervuild water van de weg wordt afgevoerd en komt niet in het Drongelens Kanaal of 

grondwater. 

varianten 
De varianten voor het centrale deel van de Randweg hebben naar verwachting geen 

andere effecten dan de basisvariant 

0.3.5 Bodem 

basisvariant 

Tijdens de aanleg van de Randweg zal -naast schone grond- ook verontreinigde grond 

uitgegraven en afgevoeren worden .Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 

doelstellingen van het bodembeleid. Bij de aanleg van het middendeel moet de 

waterbodem van het Drongelens kanaal worden vergraven. Gezien de verwachte slechte 

kwaliteit van het slib in het kanaal is waarschijnlijk afvoer nodig. Hierdoor wordt een 

bijdrage geleverd aan de verbetering van de milieukwaliteit van het kanaal. 

varianten 
Bij half verdiepte aanleg van de Randweg is langs de Vughterpoort minder aanvulling van 
grond nodig. Bij aanleg van variant steil oosttalud is de lengte waarover hel Drongelens 
kanaal wordt aangepast kleiner dan bij de basisvariant. 

0.3.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

basisvariant 

aardkundige waarden 
Het verlies aan aardkundige waarden is gering. 

archeologische waarden 

Er gaan bij de aanleg van de Randweg naar verwachting geen archeologische waarden 

verloren 

cultuurhistorische waarden 

De afname van de verkeersintensiteit op de Vughterweg en Willems-/Wilhelminaplein 

biedt mogelijkheden deze als historische toegangsweg naar en entree van 's-Hertogen

bosch te herstellen of te versterken. Dit zou de cultuurhistorische waarde van deze ele

menten vergroten. 

De aanleg van de Randweg gaat ten koste van het voormalig benzinestation aan de 

Bosscheweg, onlangs aangewezen als Rijksmonument. 

De Isabellalaan, onderdeel van de historische Pelgrimsroute tussen 's-Hertogenbosch en 

Visé wordt aangetast, bij verplaatsing, of verdwijnt. 

Verplaatsing van het Drongelens Kanaal tast tijdelijk de cultuurhistorische waarde van dit 

kanaal aan. 
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Een deel van de Langstraatspoordijk wordt aangetast door de aanleg van de Randweg, 

waarbij het historische rechte karakter tot op zekere hoogte wordt aangetast. 

De duiker jachtsloot gaat verloren bij aanleg van de Randweg, 

Een nieuwe brug over het Drongelens kanaal verstoort het contrast tussen stadsrand en 

buitengebied. Het effect is echter beperkt, omdat het niet de eerste brug ter plaatse over 

het Drongelens kanaal is. 

Ten noorden van voormalig fort Isabella leidt de Randweg tot aantasting van het Isabella-

bos, een historische (groen)structuur. Door de aanleg van de Randweg wordt het 

voormalig fort isabella aan de noordkant begrensd en verliest het deels de verbinding met 

de Vughterpoort. Afname van de verkeersintensiteit op de Vughterweg maakt de beleving 

van fort Antonie sterker. Ook aan de zuidkant wordt fori Isabella begrensd door een 

nieuwe weg, de verbindingsweg tussen Randweg en Vught-Noord. ingeklemd tussen 

Drongelens kanaal, spoor. Randwegen verbindingsweg komt voormalig fort isabella 

geïsoleerd te liggen. De Randweg heeft nauwelijks invloed op het specifieke 

cultuurhistorische karakteristieken als schootsveld, omdat het ter plaatse van het fort 

verdiept ligt. 

landschapsbeeld 

Het effect van de Randweg op de landschappelijke hoofdstructuur en de visueel 

ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van het landschap is beperkt. De bestaande 

contrasten in het landschap worden niet nadelig beïnvloed en mogelijk zelfs versterkt. De 

Randweg heeft een beperkt nadelig effect op de openheid. 

Op een aantal locaties is sprake van doorsnijding of verstoring van de landschappelijke 

hoofdstructuur: 

doorsnijding Isabellabos ten noorden van fort Isabella; 

doorsnijding van de aansluiting van fort Isabella op Vught-Noord; 

doorsnijding van ontwikkelingslocatie Willemspoort. 

varianten 

aardkundige waarden, archeologie, cultuurhistorie 
De varianten hebben naar verwachting geen wezenlijk ander effect op de aardkundige 

archeologische en cultuurhistorische waarden dan de basisvariant. 

landschapsbeeld 

Half verdiepte aanleg van de Randweg maakt de Randweg visueel minder zichtbaar dan 

de basisvariant. 

0.3.7 Stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling 

basisvariant 

stedebouwl(undige / ruimtelijl(e structuur 

De Randweg biedt mogelijkheden om de stedenbouwkundige structuur van het zuid

westelijke deel van 's-Hertogenbosch te verbeteren. Door de aansluiting van de 

Magistratenlaan op de Randweg wordt het Paleiskwartier ontsloten en neemt de 

verkeersdruk op de oude binnenstad af. 

Door de afname van verkeer op de Vlijmensweg ter hoogte van de Onderwijsboulevard 

ontstaat de mogelijkheid de scholen ten noorden van de Vlijmenseweg langs de Onder

wijsboulevard te verbinden met het Willem I college ten zuiden van de Vlijmenseweg. De 

beoogde stedenbouwkundige structuur, met de Onderwijsboulevard als ruimtelijke drager 

wordt hierdoor versterkt. 

Nadelig effect van de Randweg is de doorsnijding van ontwikkelingslocatie Willemspoort. 
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De afname van verkeer op de Vughterweg en Willems- en Wilhelminaplein biedt mogelijk

heden tot herstel en/of versterking van de historische entree van 's-Hertogenbosch. 

In Vught-Noord leidt de Randweg en de verbinding tussen de Randweg en de ontsluitings

structuur Vught-Noord tot een enigszins geïsoleerde ligging van de isabetlakazerne. De 

Randweg brengt geen verbetering in de structuur nabij de Witte. Afname van verkeer op 

de Loonsebaan en de verminderde barrierewerking leiden tot versterking van de band 

tussen Vught-Noord en Vught, wat de stedenbouwkundige structuur ten goede komt. 

toekomstige ontwikkelingen 

Door de Randweg optimaal in te passen in de bestaande structuur en de Randweg waar 

mogelijk te bundelen met andere (infrastructurele) lijnen worden de mogelijkheden voor 

toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk gewaarborgd. Alleen op de locaties waar de 

bestaande structuren door de Randweg doorsneden worden, is sprake van een beperking 

van het aantal mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen. 

varianten 
Naar verwachting hebben de varianten geen ander effect op de stedenbouwkundige 

Structuur en de ruimtelijke ontwikkelingen dan de basisvariant. 

0.3.8 Hinder 

basisvariant 

geluid 
Uit de analyse van de geluidimmissieberekeningen blijkt dat de basisvariant een positief 
effect heeft op de geluidbelasting in de woonomgeving. 
De geluidbelasting van een groot aantal woningen in de woonwijk Vughterpoort neemt 
sterk af. Dit betreft met name de woningen langs de Vughterweg en in mindere mate ook 
de woningen aan de Willem van Oranjelaan. Bij aanleg van de Randweg neemt de 
geluidbelasting op de oostgevels van de Willem van Oranjelaan tussen 4,5 en 7 dB(A) af. 
De resulterende geluidbelasting is vooralle modellen lager dan 55 dB(A). De geluid 
belasting op de naar de Randweg gerichte gevels van de Willem van Oranjelaan neemt 
met maximaal ongeveer 2dB(A) toe in vergelijking met de referentiesituatie. Voor de 
situatie zonder schermen neemt de geluidbelasting op de westgevels sterker toe; de 
maximaal berekende immissieniveau's lopen uiteen van 55,8 dB(A} tot 59,0. 
Rekening houdend met geluidschermen ligt de resulterende geluidbelasting op de naar 
de Randweg gekeerde westgevels tussen de 45 en 50 dB(A) en voor de oostgevels in 
ongeveer dezelfde range. 
Door aanleg van de Randweg neemt de geluidbelasting op zowel de oostelijke als de 
westelijke gevels langs de Vughterweg van de in beschouwing genomen objecten af; de 
afname op de oostgevels (ruim 7 dB(A)) Is sterker dan op de westgevels (circa 3 tot 4 
dB(A)). De immissiesniveaus op de naar de Vughterweg gekeerde gevels nog steeds hoger 
dan 55 dB(A) en voor een aantal woningen nog steeds boven 60 dB(A) 
Langs de westzijde van de Bosscheweg neemt de geluidbelasting af, het sterkst op de 
naar de weg gekeerde oostgevel. 
De woningen van de Kampdijklaan worden na afsluiten van de Honderdmorgensedijk 
minder geluidbelast. Door het aanleggen van de Randweg en de noordelijke 
ontstuitingsweg van Vught (gedeelte tussen de Kampdijklaan en de Randweg) nemen de 
geluidimmissieniveaus weer (licht) toe, maar blijven onder het huidige niveau. De naarde 
straat gerichte zijde van de woningen heeft een belasting van ongeveer 60 dB(A); de 
achterzijde van de objecten ongeveer 30 d8(A) (woningen aan zuidwestkant) en tussen 45 

dB(A) en 50 dB(A) (woningen aan noordoostkant). Voor de toekomstige geluidbelasting 

van de Kampdijklaan is het (eventuele) doortrekken van de noordelijke ontsluitingsweg 
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(vanaf de Kampdijklaan naar hel zuiden) van belang; hierdoor zou de verkeers- en 

geluidsbelasting van de Kampdijklaan afnemen. 

Voor het Koning Willem I college geldt dat voor de binnengevets en de gevel langs de 

Vlijmenseweg de geluidbelasting duidelijke afneemt. De geluidbelasting op de 

zuidoostgevel neemt -afhankelijk van het scenario- licht toe of af. De geluidbelasting op 

de zuidwestgevel, die is gericht naar het stille deel van de Gement, neemt door de 

Randweg toe met ongeveer 4 dB(A) bij scenario 50-1 en tot 8 dB(A) bij scenario 70-2. 

Hierbij is geen rekening gehouden met het plaatsen van geluidwerende voorzieningen. 

Voor de bestaande bebouwing van het ziekenhuis blijkt dat door de aanleg de 

geluidimmissieniveaus lager worden. Dit is het gevolg van het vervangen van de 

bestaande verharding van de Vlijmenseweg (betonplaten) door een stillere 

verhardingssoort bij de Randweg. 

trillingen 

Door de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught neemt het verkeer over de Vlijmense weg af en 

wordt de weg voorzien van een nieuwe verharding. De trillinghinder zal daardoor afnemen 

tucht 
In alle alternatieven met Randweg Is bij geen van de berekende wegvakken sprake van 
een overschrijding van de grenswaarden voorN02 en PMl , wat een verbetering betekent 
ten opzichte van de referentiesituatie. 

licht 
Door gebruik te maken van goede armaturen (weinig strooilicht) kan de emissie van licht 

naar de omgeving worden gereduceerd. 

veiligheid 
Over de Randweg vindt niet of nauwelijks transport van gevaarlijke stoffen plaats. Omdat 
er ook in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling geen probleem met de externe 
veiligheid is door wegverkeer in het studiegebied verandert dit na aanleg van de Randweg 

niet, 

varianten 
geluid 

Half verdiepte aanleg heeft een beperkt effect op de geluidbelasting op de oostgevels van 
de woningen aan de Willem van Oranjelaan. Het verschil in geluidbelasting op de 
westgevels lussen de basisvariant en de halfverdiepte bedraagt maximaal ongeveer A 
dB). Er is een minder lang geluidscherm nodig. Zonder schermen resulteert de half-
verdiepte ligging in een lagere belasting van de westelijke gevels van de Willem van 
Oranjelaan, met name op de eerste en tweede verdieping. Het verschil bedraagt maximaal 
ongeveer 4 dB(A), waarbij het effect het grootst is in het middendeel van de Willem van 
Oranjelaan. 

trillingen, lucht, licht, veiligheid 

Naar verwachting hebben de varianten geen ander effect dan de basisvariant. Bij 

verdiepte aanleg zal de lichtemissie richting Gement enigszins minder zijn. Verdiepte 

aanleg heeft geen wezenlijk negatief effect op de luchtkwaliteit. 
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0.3.9 Sociale aspecten 
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basisvariant 

Visuele hinder 

Voor liet middendeel van het tracé en het gedeelte ten zuiden van het Willem-l-college 

krijgt de Randweg in principe een ligging die leidt tot zichtbaarheid voor zowel de bewo

ners in de Vughterpoort als deels vanuit de Maij. De dwarsprofielen voor de weg laten zien 

dat de afstand tussen de weg en de woningen aan de Willem van Oranjelaan betrekkelijk 

groot is. Als gevolg van de aanwezigheid van het geluidscherm van de spoorlijn, de 

erfafscheidingen tussen de woningen en de spoorlijn en (waar nodig) het te bouwen 

geluidscherm tussen de Randweg en de spoorlijn is vanuit de begane grond van de 

betreffende woningen hel verkeer niet zichtbaar. Vanaf de eerste en tweede verdieping 

zal het verkeer wel (deels) zichtbaar zijn. De benodigde getuidschermen leiden tot een 

vermindering van het zicht vanuit de woningen (eerste en tweede verdieping) op het 

Drongelens kanaal. 

Bij scenario 70-2 zijn langere en hogere schermen nodig dan bij scenario 50-1. Dat leidt 

tot verminderd uitzicht naar de Gement (bij SO km/uur nog wel mogelijk), maar beperkt 

het zicht op de Randweg zelf (bij 50 km/uur zijn met name vrachtwagens zichtbaar). 

Het exacte effect op de zichtbaarheid en het uitzicht hangt mede af van lokale factoren als 

schuurtjes, bomen e.d. 

H/nderbe/ew'ng ge/u/'d 
De geluidbelasting van een groot deel van de woningen in de Vughterpoort neemt door de 
Randweg af. Voor de woningen langs de Willem van Oranjelaan, met name aan de noord
zijde, ontstaat bij de Randweg een situatie, dat een nieuwe geluidbron wordt geïntro
duceerd in een gebied waarvandaan in de autonome ontwikkeling geen verkeerslawaai 
komt (maar wel spoorlawaai). De hinderbeleving door geluid neemt daardoor in deze zone 
toe. 

De geluidsbelasting op 1,5 m hoogte geeft een indicatie van de verandering van 
geluidsbeleving in de Gement, Bossche Broek en Isabellabos. Afsluiting van de 
Honderdmorgensedijk leidt tot een afname van de geluidshinder in de Gement, wat de 
(natuur) beleving ten goede komt. in de ''kop"van de Maij neemt de geluidshinder na 
aanleg van de Randweg toe, maar het effect op het recreatieverkeer op de Maysteeg, 
Gemenlweg en Honderdmorgensdijk zal beperkt zijn. Geluidshinder van de Randweg zal 
wel een negatief effect hebben op de (natuur)beleving op het fietspad op de dijk langs het 
Drongelens Kanaal. Afname van de geluidshinder in het Bossche Broek zal de 
(natuur)belevingswaarde ten goede komen. 

Barrièreweriiing, sociale relaties 
In de Vughterpoort verbetert de oversteekbaarheid van de Vughterweg door afname van 

de verkeersintensiteit. De oversteekbaarheid van het spoor via de Isabellalaan 

verslechtert als de overgang in zijn geheel wordt afgesloten. Als de overweg wordt 

vervangen door een tunnel neemt de oversteekbaarheid sterk toe. De passage van het 

spoor via de Isabellalaan verslechtert in dat geval wel voor wat betreft aantrekkelijkheid 

en sociale veiligheid. In Vught-Noord leidt de afname van de verkeersintensiteit tot een 

verbeterde oversteekbaarheid op de Bosscheweg. De afsluiting van de spoorpassage van 

de Loonse Baan, als onderdeel van de autonome ontwikkeling (mogelijk gemaakt door de 

noordelijke ontsluitingsweg van Vught), verbetert de oversteekbaarheid voor noord-zuid 

gericht verkeer. De weggevallen oost-west verbinding wordt gecompenseerd door de 

nieuwe verbinding ten zuiden van de Isabellakazerne. Het Willem I College wordt beter 

bereikbaar door afname van de verkeersintensiteit op de Vlijmenseweg. 
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gedwongen vertrek 

Voorde aanleg van de Randweg moeten 1 woningen 1 bedrijf worden ontruimd. 

Daarnaast moet het verlaten benzinestation aan de Bosscfieweg 1, recentelijk 

aangewezen als Rijksmonument worden gesloopt of verplaatst. 

varianten 

visuele hinder 

Bij de halfverdiepte ligging van de Randweg neemt de zichtbaarheid van de weg en van 

het verkeer af. Doordat de weg achter een deel van de Willem van Oranjelaan ongeveer 2 

m lager ligt dan de basisvariant neemt ook de zichtbaarheid van het verkeer vanuit de wo

ningen (eerste en tweede verdieping) af. In combinatie met het geluidscherm is bij de 

basisvariant het verkeer op een groot deel van het weggedeelte achter de Willem van 

Oranjelaan niet zichtbaar. De verminderde zichtbaarheid gaat gepaard met een beter 

behoud van het uitzicht op Maij en Honderdmorgen, mede omdat de geluidwerende 

voorzieningen bij de halfverdiepte variant lager kunnen zijn dan bij de basisvariant. 

Bij 70 km/uur is het benodigde geluidsscherm weer zo hoog dat het uitzicht op de 

Gement beperkt wordt. 

hinderbelevinggeluid, barrièrewerking, sociale relaties, gedwongen vertrel( 

Naar verwachting hebben de varianten geen ander effect op de sociale aspecten dan de 

basisvariant. 

0.4 Beoordelingen conclusie 

0.4.1 Basisvariant 

verkeer 

Uit de uitgevoerde verkeersmodellering blijkt dat de Randweg een goede oplossing kan 

bieden voor het verkeers- en vervoersprobleem in het studiegebied. 

natuur 

Ter hoogte van het Isabellabos, langs het bestaande kanaal en in de Maij gaan (kleine) 

arealen van gebieden met (beperkte) natuurwaarden verloren. Een deel van de effecten op 

natuurwaarden is tijdelijk. De aantasting van het Mabitat-gebied blijft beperkt tot de 

uiterste rand. De voor Maij en Gement essentiële diepe kwelstroom wordt door de 

Randweg niet beïnvloed. 

Een belangrijk positief effect voor de Gement is de afname van de geluidbelasting door 

het afsluiten van de Honderdmorgensedijk. 

geluid 
Door de Randweg zal de verkeersbelasting op de Vughterweg sterk afnemen, waardoor de 
geluidbelasting zowel op de bebouwing langs de Vughterweg als op de woningen van de 
Willem van Oranjelaan sterk zal afnemen. De toename van de geluidbelasting door de 
Randweg is beperkt; daarvoor is het wel nodig dat geluid-schermen worden geplaatst 
tussen de Randweg en de spoorlijn. Door de aanleg van de ontsluitingsweg door Vught-
noord neemt daar lokaal de geluidbelasting toe. Voor het Willem I-college en het 
ziekenhuis neemt de geluidbelasting als gevolg van het aanleggen van de Randweg af, 

0.4.2 variant half verdiept 

De verkeerskundige effecten en het probleemoplossend vermogen van de halfverdiepte 

variant zijn gelijk aan die van de basisvariant. De halfverdiepte variant leidt tot een lagere 

geluidbelasting op de achterkant van de woningen aan de Willem van Oranjelaan, met 
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name op eerste en tweede verdieping. Het verschil bedraagt maximaal ongeveer 4 dB(A). 

In vergelijking met de basisvariant leidt dit er toe dat er -om te kunnen voldoen aan de 

normstelling voor geluidhinder- een korter en minder hoog geluidscherm nodig is tussen 

de Randweg en de woningen van de Willem van Oranjelaan. Door de verdiepte ligging 

neemt tevens de zichtbaarheid van het verkeer van de (bovenverdieping) van de woningen 

aan de Willem van Oranjelaan af, terwijl het uitzicht over Maij en Gement beter behouden 

blijft. Ook vanuit de Maij is het verkeer op de Randweg bij de halfverdiepte ligging minder 

zichtbaar. 

Het ruimtebeslag in de IMaïj is enigszins groter. De kosten van deze variant liggen in 

dezelfde orde van grootte als de basisvariant. 

0.4.2 variant steil talud 

Bij deze variant is het verschuiven van de dijk van het kanaal en het ruimtebeslag in de 

Maij geminimaliseerd. Verkeerskundig leidt deze variant tot dezelfde mate van probleem-

optossendheid dan de basisvariant. 

Een deel van de ecologische (verbindings)functie van het kanaal gaat verloren. De 

verbinding wordt niet geheel verbroken, omdat de westelijke kanaaloever aanwezig blijft; 

ook kan onder het steile talud nog een (smalle) piasberm worden aangelegd. Potentiële 

groeiplaatsen voor dijkflora gaan ter plaatse van het steile talud permanent verloren. 

De akoestische effecten van deze variant zijn vergelijkbaar met de effecten van de basis

variant. De kosten van deze variant zijn vergelijkbaar met de kosten van de basisvariant. 

0.5 MMA, mitigatie en compensatie 

0.5.1 MMA 
In de startnotitie is aangegeven dat de basisvariant kan worden beschouwd als het meest-
milieuvriendelijk alternatief. Aangrijpingspunt voor het MMA is het verder beperken van 
de effecten op natuurwaarden. Daarbij zou de variant halfverdiept als startpunt moeten 
worden genomen, omdat deze zowel voor de leefomgeving in de Vughterpoort als voor de 
Maij als meest gunstig kan worden beoordeeld. Een negatief aspect van deze variant is 
echter het (iets grotere) ruimtebeslag in de Maij. Dit kan verder worden teruggebracht 
door de taluds van de kanaaldijken aan te passen en eventueel de ruimte tussen weg en 
kanaal krapper te dimensioneren. 

Bij het MMA zoud«n verder maatregelen kunnen worden genomen om de emissie van licht 
en geluid naar de Maij verder terug te dringen. Met name ter plaatse van de aansluiting 
van de Magistratenlaan op de Randweg bij de brug over het Drongelens kanaal -
hooggelegen en zichtbaar vanuit de Maij- kan een goede afscherming leiden tot een 
beperking van de hoeveelheid geluid in de Maij en tot een vermindering van de visuele 
effecten van de Randweg. 

0.5.2 Aantasting en het nee-tenzlj principe 

Bij aanleg van de lïandweg worden onderdelen van de GHS aangetast. Een deel van het 

oppervlak verdwijnt tijdelijk, en wordt gereconstrueerd. Bij aantasting van de GHS geldt 

het "nee-tenzij"principe zoals uitgewerkt in het Streekplan [Provincie Noord-Brabant, 
2002a]. 

0.5.3 Voorkomen en mitigatie 

Aantasting van natuurwaarden moet zoveel mogelijk worden voorkomen, danwei beperkt 

[Provincie Noord-Brabant, 2002a; Gemeente 's-Herlogenbosch, 1999c]. 

In de ontwerpen voor de basisvariant en de varianten is al een aantal mitigerende maat

regelen voorzien en worden mogelijkheden opengehouden om verdere mitigerende en 

compenserende maatregelen te nemen, o.a: 

blad 2S vin i S l BU Srad en Rulmlc, vahgToep Landetljk Gebied, Vestiging Oosterhout 



doe. ni. 107082-R-1172 
hooFd rapport 
Februari 2003 

MER Randweg 's-Hertogenbosch-Vughl 
gemeente 's-hertogenbosch 

oranjewoud 

bundeling aan het spoor; 

half verdiepte ligging; 

geluidsschermen; 

strooiarme wegverlkhting; 

toepassing van geluidsarm asfalt; 

maximum snelheid van 50 km/uur ingesteld. 

Bij de aanleg van de Randweg kunnen de werkzaamheden enigszins worden aangepast 

zodat de kans op het doden van dieren of het vernietigen van planten wordt beperkt. 

0.5.4 Compensatie 

Natuurwaarden die blijvend verloren gaan moeten kwantitatief en kwalitatief 

gecompenseerd worden. Het permanente ruimtebeslag betreft de Maij en het Isabellabos 

en en bedraagt 3,5 ha. Inclusief de kwaliteitstoesiag moet hiervoor 4,8 ha 

gecompenseerd worden. Het Drongelens kanaal, de dijken langs het Drongelens kanaal 

en de Langstraat-spoordijk worden gereconstrueerd. Alleen de kwaliteitstoeslag, in totaal 

3 ha moet gecompenseerd worden. Totaal te compenseren oppervlak is 7,8 ha. 

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft (in principe) ± 11 ha ruimte in de Gement 

beschikbaar voor compensatie. 

0,6 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

0.6.1 Leemten in kennis 

Het aantal leemten in kennis in dit MER is gering. De belangrijkste leemten zijn 

de totaalvisie voor het gebied als geheel is nog niet definitief, met name de 

toekomstige aanpak van de hoogwaterbestrijding is nog in ontwikkeling. De Randweg 

is zo ontworpen dat hij de overige ontwikkelingen in het gebied niet onmogelijk 

maakt; 

bodemkwaliteit (met name die van het slib in het Drongelens kanaal); 

nieuwbouwplannen van zowel Wïllem-I college en Jeroen Bosch ziekenhuis. 

0.6.2 Evaluatie 

Bij het bestemmingsplan moet een evaluatieprogramma opgesteld worden. Het 

evaluatieprogramma dient de leemten in kennis in te vullen en te monitoren of de 

voorspelde effecten ook daadwerkelijk optreden. 

Specifieke aandachtspunten vanuit het MER zijn: 

geluidbelasting op de toekomstige gevels van Willem-I college en Jeroen Bosch 
ziekenhuis; 

bepaling van de bodemkwaliteit (met name in het Drongelens kanaal). 
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1 Inleiding 

Ten behoeve van de besluitvorming over de Randweg 's-Hertogenbosch- Vught is dit MER 

opgesteld. In dit hoofdstuk is een korte beschrijving opgenomen van het doel en de 

achtergronden voor dit MER. Tevens zijn de belangrijkste punten uit inspraak, advies en 

richtlijnen beschreven. Het hoofdstuk eindigt met een leeswijzer. 

1.1 Aanleiding en voorgeschiedenis 

De verkeersonlsluiting aan de zuidzijde van 's-Hertogenbosch via de Vughterweg naar de 

A2 / N65 en via de Vlijmenseweg naar de AS9 voldoet niet (meer) aan de eisen die er 

vanuit verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefmilieu aan worden 

gesteld. Op het Willems-/ Wilhelminaplein (ook wel Heetmanplein genoemd) treedt dage

lijks congestie (filevorming) op. Hetzelfde geldt voor deaanvoerwegen naar het plein: 

Vlijmenseweg, Onderwijsboulevard (voorheen de Sportlaan), Parallelweg (de toekomstige 

Magistratenlaan), Koningsweg, Parklaan en Vughterweg, Op en rond de pleinen komen 

relatief veel ongevallen voor. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft ambitieuze plannen 

voor de stedelijke ontwikkeling van het gebied ten westen van de spoorlijn; de gemeente 

Vught heeft plannen voor stedelijke ontwikkelingen in Vught-noord. Voor deze stedelijke 

ontwikkelingen is een goede bereikbaarheid essentieel. De noodzaak om te komen tot 

een aanpassing van de wegenstructuur wordt door alle betrokken partijen onderschreven. 

Er wordt al lange tijd gewerkt aan het oplossen van dit verkeersprobleem. De gemeenten 

's-Hertogenbosch en Vught, het stadsgewest 's-Hertogenbosch, de provincie Noord-Bra-

bant en Rijkswaterstaat hebben al in 1981 een ambtelijke werkgroep ingesteld voor het 

zoeken naar een oplossing van dit probleem. De resultaten van de studie van deze werk

groep zijn beschreven in de 'Nota over de wegenstructuur In het zuid-westelijk gedeelte 

van de stadsregio 's-Hertogenbosch' [Werkgroep, 1984]. 

In 1992 is een milieueffectrapport (MER) opgesteld waarin verschillende alternatieve op

lossingen zijn onderzocht (6R0,1992]. De voorgenomen activiteit waarvoor dat MER werd 

opgesteld was de aanleg van de zogenaamde Zuidweststructuur, een verbindingsweg 

tussen de Vlijmenseweg en de A2. Als alternatieven zijn destijds het nul-alternatief, het 

meest-milieuvrJendelijke alternatief, de korte bypass en de lange bypass-min 

beschreven. Mede op basis van dat MER is in 1995 door de raden van de gemeenten 's-

Hertogenbosch en Vught het bestemmingsplan 'Zuidweststructuur' vastgesteld, dat 

voorzag in de aanleg van de Zuidweststructuur. Gedeputeerde Staten van de Provincie 

Noord-Brabant hebben het bestemmingsplan op 14 mei 1996 goedgekeurd. Dit goed

keuringsbesluit is door de Raad van State op 4 februari 1999 vernietigd [Raad van State, 

1999], omdat het in strijd was met het vigerende streekplan en geen wettelijk voorge

schreven herziening van het streekplan had plaatsgevonden. Bij deze beslissing van de 

Raad van State speelde de beschermde natuurstatus van het gebied de Gement, dat door 

de Zuidweststructuur wordt doorsneden, een belangrijke rol. 

blad 27 van 251 BU Sttd «n Ruimte, vakgroep landelijk Gebied, Vestiging Ooitertiout 



doe. nr.l07082R-1172 
hoofdrapport 
ftbfuan J003 

MER flindwcg 's-H«rtogenbosch-Vught 
gemeente 's-Hertogenbosch 

oraniewoud 

..:• '•••mi]-- , 
v < - ^ - - . ^ -.. •V", A..:é 

Q a 

GEMENT 

4 1 4 _ 

[ ' B BOSSCHE 
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B Vughlerweg 2 Honderdrtiorgen 

C VlIjmanHweg 3 Isa bel la bos 

D WKIem van Oranjelaan 4 Drongelens Kanaal 

E Isa bet la laan 5 Dommel 

F Reutsedlik 6 Langstraatspoordijk 

G Kampdijklaan 7 Vughterpooort 

H Loonsebaan 8 Willem Ko l lege 

1 Bosscheweg 9 Jeroen Bosch ziekenhuis / (Willem Alexander Ziekenhuis / Bosch 

Medicentrum) 

) Oeutersestraat 10 Palels kwartier 

K Oude Vl l jmenw weg 11 Isabellakaierne / voormalig Fort isaballa 

L 0 n derwl j s ba u leva cd 12 Frederik Hendrik Kazerne 

M Magistraten laan (Parallelweg) 13 spoorlijn 's-Herlogenbosch -Tilburg / Eindhoven 

H Koningsweg 14 Vughterbrug / - stuw 

0 Parklaan / Zuldwal 15 PNEM-gebouw 

P May steeg 16 Motel de Witte 

Q Monderdmorgensedljk 

Figuur 1.1 Overzicht van het studiegebied tussen 's-Hertogenbosch enVught 
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Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is door de Gemeente 's-Hertogen-

bosch in 1999 onderzocht of er een alternatief mogelijk is dat zowel het verkeerspro

bleem duurzaam oplost alsmede past binnen het beleid conform het vigerende 

streekplan. Uit het onderzoek [BVR, 2000] is gebleken dat een dergelijk alternatief 

mogelijk is. Dit alternatief is, onder de benaming Randweg, op 31 mei 2000 door de 

gemeente 's-Hertogenbosch gepresenteerd, in een interactief proces zijn vervolgens 

belanghebbenden en belangstellenden uitgebreid over de Randweg geïnformeerd en is 

een dialoog aangegaan. De uitkomst hiervan is beschreven in het 'Rapport haalbaarheid 

en draagvlak Randweg' [gemeente 's-Hertogenbosch, 2001a], dat in maart 2001 aan de 

gemeenteraad van 's-Hertogenbosch is voorgelegd. 

Naar aanleiding van die rapportage heeft de gemeenteraad besloten om de benodigde 

verdere planvoorbereidende werkzaamheden voor de Randweg ter hand te nemen. Ten 

behoeve van de bestemmingsplanprocedure wordt opnieuw een m.e.r.-procedure door

lopen. Op 4 februari 2002 is de startnotitie m.e.r. gepubliceerd. Op 5 april 2002 heeft de 

Commissie m.e.r. een advies voor richtlijnen uitgebracht aan het bevoegd gezag, in dit 

geval de gemeenteraden van VughC en 's-Hertogenbosch. Op 30 mei 2002 en 4 juli 2002 

hebben de gemeenteraden van respectievelijkVughten 's-Hertogenbosch de richtlijnen 

vastgesteld (gemeente's-Hertogenbosch, 2002d; gemeente Vught, 2002b]. 

Figuur 1.2 Rlevormlng op de Vughterweg In de avondsplts 
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1.2 M.e.r.- procedure 

1.2.1 M.e.r.plicht 

Het besluit tot vaststelling van de gewijzigde bestemmingsplannen van de gemeenten 's-

Hertogenbosch en Vught op grond waarvan de aanleg van een Randweg mogelijk wordt 

gemaakt is m.e.r.-plichtig, omdat de Randweg een autoweg is. Volgens de Wet Milieu

beheer, gewijzigd Besluit milieueffectrapportage 1994 [VROM, 1999) is de Randweg een 

autoweg, omdat het "een voor autoverkeer bestemde weg" betreft, "die alleen toeganke

lijk is via knooppunten of door verkeerslichten geregelde kruispunten en waarop het ver

boden is te stoppen of te parkeren". Voor de aanleg van een autoweg, niet zijnde een 

hoofdweg, is het opstellen van een milieueffect rapport (MER) verplicht (categorie C l . 2 . 

gewijzigd Besluit milieueffectrapportage 1994 [VROM, 1999]). Het MER dient te worden 

opgesteld voorafgaand aan de vaststelling van het tracé of plan door het provinciaal 

bestuur of het gemeentebestuur dan wel voorafgaand aan vaststellen van het ruimtelijk 

plan, wanneer dat als eerste in de mogelijke aanleg voorziet. 

Het MER dient ter ondersteuning van de besluitvorming over het bestemmingsplan. 

Doel van milieu-effectrapportage (m.e.r.) is het op een evenwichtige manier laten mee

wegen van het milieubelang in de besluitvorming. 

In bijlage 1 is de m.e.r.-procedure en de rolverdeling erin beschreven. Hieronder worden 

de specifieke kenmerken van de procedure voor de Randweg beschreven. 

1.2.2 Initiatiefnemer en bevoegd gezag 

De m.e.f.-procedure wordt doorlopen in het kader van de bestemmingsplanprocedures in 

de gemeenten Vught en 's-Hertogenbosch. In de procedure treedt als initiatiefnemer op: 

College van B&W "s-Hertogenbosch 

Postbus 12345 
5200 GZ 's-Hertogenbosch 

contactpersoon: Piet Hendriks, tel. 073-6155625 

Het bevoegd gezag in de m.e.r.-procedure bestaat uit de gemeenteraden van Vught en 

's-Hertogenbosch. De procedure wordt gecoördineerd door de gemeente "s-Hertogen

bosch. 

Gemeenteraad 's-Hertogenbosch Gemeenteraad Vught 

Postbus 12345 Leeuwensteinplein 5 

5200 GZ 's-Hertogenbosch 5261 EVVught 
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1.2.3 Startnotitie 

Gekozen aanpak in startnotitie 

Vanwege de urgentie van het verkeersprobleem wil de gemeente 's-Hertogenbosch het 

project voortvarend aanpakken. In de m.e.r.-procedure wordt daarom de aandacht gericht 

op haalbare en realistische alternatieven en varianten. De startnotitie heeft een schifting 

aangebracht tussen enerzijds realistische, redelijkerwijs in beschouwing te nemen alter

natieven en varianten, en anderzijds alternatieven en varianten die geen of onvoldoende 

uitzicht bieden op een goede oplossing van de problematiek, dan wel gericht zijn op knel

punten buiten de Randweg, 

Bij deze schifting is onder andere gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid informatie 

die in het voortraject al is verzameld: mogelijke oplossingsrichtingen van het verkeers

probleem zijn reeds uitgebreid onderzocht en beoordeeld. Ook de gebiedskarakteris

tieken, de (consequenties van de) uitspraak van de Raad van State en de beschermde 

status van de groene gebieden in het studiegebied dragen bij aan de schifting van al

ternatieven. 

In de Startnotitie is geconcludeerd dat de basisvariant het enige alternatief is dat 

voldoende probleemoplossend vermogen heeft, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk de 

bestaande waarden behoud. Voor het centrale deel van de Randweg is een aantal 

varianten voorgesteld, waarin het ontwerp geoptimaliseerd is richting één van de 

thema's. Het ruimtebeslag in de Gement wordt verder geminimaliseerd in de varianten 

"steil oosttalud" en "viaduct". De geluidhinder en visuele uitstraling kan worden 

verkleind in de varianten "half verdiepte ligging"en "verdiepte ligging". 

De Randweg wordt gesitueerd in een complex en kwetsbaar gebied. In dit gebied spelen 
ontwikkelingen op verschillende terreinen, zoals infrastructuur, natuurontwikkeling en 
waterhuishouding, die op de één of andere manier verband (kunnen) houden met de 
Randweg. De oplossing van het verkeersprobleem mag naar het oordeel van de gemeente 
's-Hertogenbosch dergelijke ontwikkelingen niet frustreren. Het aanpakken van knel
punten buiten de Randweg behoort echter niet tot de doelstellingen van het project en 
zou het project Randweg nodeloos gecompliceerd en onbeheersbaar maken. Voor deze 
ontwikkelingen buiten de Randweg is gekozen om randvoorwaarden te ontwikkelen 
vanuit de opstelling dat dergelijke ontwikkelingen niet onmogelijk mogen worden 
gemaakt. Door de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught is inmiddels een integrale visie 
op de ontwikkelingen in het gebied ontwikkeld: de Totaalvisie {Arcadis 2002b]. 

Over de strategie voor deze m.e.r. en de integrale gebiedsvisie en over de resultaten van 

de voorstudies is met betrokken partijen, zoals waterschappen, natuur- en milieuorgani

saties en overige belanghebbenden van gedachten gewisseld. Op basis hiervan is door de 

gemeente 's-Hertogenbosch geconcludeerd dat er draagvlak bestaat voor de voorgestelde 

strategie. 
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1.2.4 Inspraak 

De startnotitie is op 6 februari 2002 gepubliceerd en heeft vier weken ter inzage gelegen. 

Op 20 februari heeft een inspraakavond plaatsgevonden, door ± 70 personen bezocht. 

Uit de inspraak zijn als belangrijkste opmerkingen en aandachtspunten naar voren 

gekomen: 

de relatie Randweg- ontsluiting Vught-Noord; 

de verkeers- en geluidhinder in de Kampdijklaan; 

de geluid- en visuele hinder in de Willem van Oranjelaan; 

een nieuw nulplusalternatief [Braakensiek, 2002]; 

de Isabellalaan/Reutsedijk als langzaamverkeerverbinding tussen Vughterpoort en 

Vughtse Heide; 
de watertoets. 

1.2.5 Richtii/nen 

Op 5 april 2002 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage advies uitgebracht 

voorde richtlijnen [Commissie m.e.r., 2002). De richtlijnen zijn (ongewijzigd) door de 

gemeenteraden van 's-Hertogenbosch en Vught op respectievelijk 4 juli 2002en 30 mei 

2002 vastgesteld [gemeente 's-Hertogenbosch, 2002d; gemeente Vught, 2002b]. 

De Commissie m.e.r, heeft geoordeeld dat de startnotitie van goede kwaliteit is. De 

startnotitie bevat al veel informatie en geeft goed aan wat er in het MER verwacht mag 

worden. De startnotitie kan daarom grotendeels als de richtlijnen voor het MER gezien 

worden. 

De Commissie m.e.r. deelt de conclusie van de startnotitie dat er geen andere reële alter

natieven voor de Randweg zijn dan de basisvariant. Wel acht ze optimalisatie van het 

ontwerp ten noorden van de tunnelbak mogelijk met als doel de aantasting van het 

Isabellabos zo gering mogelijk te maken. 

Op basis van de richtlijnen dient het MER de volgende informatie te bevatten: 

onderbouwing van nut en noodzaak van de Randweg, als onderdeel van de totale 
wegenstructuur; 

analyse van de toekomstvastheid van de Randweg; hiervoor Is het werlten met ver
schillende scenario's voor het verkeersaanbod wenselijk; 

verdere optimalisatie en/of extra variant voor het tracédeel Z, vanwege het beperken 
van ruimtebeslag en (eventueel) 'intrinsieke' lagere snelheid door krappere bochten 
duidelijke begrenzing van plan- en studiegebeid in verband met relatie met ontslui
tingsweg Vught-Noord; 
watertoets; 

beschrijving geohydrologisch systeem, met name de herkomst van de diepe kwel; 
kans op en effecten van lekkage en bemaling tunnelbak; 
aantasting Habitatgebied(en), met name door geluid en beinvloeding van het 
watersysteem; 

luchtkwaliteit, met name het mogelijke effect van concentratie van vervuiling tussen 

de geluidsschermen. 
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Met ffarifftveg wordt in het MER de voorgenomen aanleg van een verbinding tussen de A2 en AS9 
aan de zuidkant van's-Hertogenbosch bedoeld; Randweg is de'voorgenomen activiteit 'of 'het 
voornemen'. 

Een alternatief'ts een manier waarop de voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd. 

Een variant is een alternatieve uitvoeringswijze van de voorgenomen activiteit, met meer 

probleemoplossend vermogen en/of minder negatieve milieu-effecten. 

Het door de gemeente 's-Hertogenbosch uitgewerkte tracé voor een Randweg wordt In dit MER 

aangeduid als basisvariant. 

Het MMA is het meest milieuvriendelijke alternatief, het alternatief met de minst negatieve milieu

effecten. 

Met plangebied wordt het gebied bedoeld waarop de voorgenomen activiteit rechtstreeks 

betrekking heeft. Dit gebied wordt opgenomen in het bestemmingsplan. Binnen dit project wordt 

het plangebied gevormd door het tracé van de basisvariant c.q. van eventuele andere 

alternatieven, de directe omgevingen de aansluitingen zoals aangegeven in het rapport 'Draagvlak 

en haalbaarheid Randweg (Gemeente's-Hertogenbosch, 2001] . Aangevuld met de aansluiting van 

de Randweg op de ontsluitingsstructuur Vught-Noord via een ondertunnelling van het spoor bij de 

Bosscheweg. De ontsluitingstructuur Vugtit-Noord zelf maakt geen deel uit van de voorgenomen 

activiteit en dus ook niet van het plangebied. 

Met studiegebied viotdt het gebied bedoeld waar als gevolg van de voorgenomen activiteit effecten 

kunnen optreden. De omvang van dit gebied is groter dan van het plangebied en kan per aspect 

variëren. 
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1.3 Leeswijzer 

Het MER bestaat uit een hoofdrapport en een bijlagen rapport. 

Hoofdrapport 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 het MER gestart met een beschrijving van het 

probleem, gevolgd door de doelstelling van het project en van dit MER. Het 

verkeersprobleem tussen Vught en 's-Hertogenbosch wordt beschreven, als ook de 

integrale doelstelling van het project. 

Omdat het project Randweg een lange voorgeschiedenis kent, dat een kader vormt voor 

dit MER, wordt in hoofdstuk 3 een samenvatting gegeven van het planvormingstraject tot 

nu toe. Een uitgebreide beschrijving van de voorgeschiedenis wordt in bijlage 2 gegeven. 

Het kader voor dit MER bestaat niet alleen uit de voorgeschiedenis, maar ook uit het 

vigerende beleid. In hoofdstuk 4 worden per beleidsthema de belangrijkste vigerende 

beleidsdoelstellingen beschreven. Een uitgebreide beschrijving van het beleidskader 

staat in bijlage 3. kkeling ervan beschreven. Het geeft de kansen en belemmeringen aan 

voor het ontwikkelen van de voorgenomen activiteit. Daarnaast is het de referentie 

waarmee de effecten van de Randweg worden vergeleken. Uitgebreide beschrijvingen 

voor de thema's natuur, water, verkeer en geluid staan in bijlagen. 

Een beschrijving van de voorgenomen activiteit, de Randweg, wordt gegeven in hoofdstuk 

6. Beschreven wordt waarom de basisvariant het enige alternatief is. Ook worden 

mogelijke varianten beschreven. 

De effecten van de Randweg, zoals beschreven in hoofdstuk 6, worden onderzocht in 

hoofdstuk 7. Vergelijking en beoordeling van de effecten vindt plaats ten opzichte van de 

in hoofdstuk 5 beschreven referentiesituatie. Bij de beoordeling wordt waar mogelijk 

aangesloten op beleidsdoelstellingen zoals geformuleerd in hoofdstuk h. 

Een integrale beoordeling van de Randweg en de varianten vindt plaats in hoofdstuk 8. 

In hoofdstuk 9 ten slotte wordt, conform de Wet milieubeheer, een overzicht gegeven van 

ontbrekende kennis en de relevantie hiervan voor de besluitvorming. Tevens wordt een 

voorstel gedaan voor evaluatie van de effectbeschrijving en beoordeling tijdens de aanleg 

en na ingebruikname van de Randweg, als de werkelijke effecten kunnen worden 

gemeten. 

Bijlagen rapport 
In het bijlagenrapport is voor een aantal onderwerpen gedetailleerde informatie 

opgenomen. 

Bijlage 1 bevat een uitgebreide beschrijving van de M.e.r.-procedute en rolverdeling erin. 

Bijlage 2 geeft een beeld van de lange voorgeschiedenis van het project. 

in bijlage 3 wordt het complete beleidskader op europees, nationaal, provinciaal, 

regionaal en lokaal niveau weergegeven. 

Bijlage t\ bevat de gebruikte ecologische gegevens in tabel- en kaartvorm. 

Bijlage 5 doet hetzelfde voor de gegevens met betrekking tot de waterhuishouding 

Bijlage 6 bevat een beschrijving van het gerbuikte verkeersmodel 

in bijlage 7 zijn de berekeningen van de luchtkwaliteit en geluidshinder opgenomen, 

evenals de geluidscontourenkaarten 

In bijlage 8 zijn de ontwerpen en dwarsprofielen ondergebracht. 

Bijlage 9 geeft de afweging in het kader van de Habitatrichtlijn, Structuurschema Groene 

Ruimte en Flora- en Faunawet (de zogenaamde Nee-tenzij afweging) 
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2 Probleem- en doelstelling 

In dit hoofdstuk is de verkeers- en vervoersproblematiek in het studiegebied beschreven. 

Tevens wordt ingegaan op de daarmee samenhangende problematiek met betrekking tot 

de leefbaarheid. De problematiek is de basis voor de doelstelling. Daarbij is afgebakend 

welke problemen en knelpunten wèl, en welke niet binnen de projectdoelstellingen vallen. 

Met ontwikkelingen buiten het project wordt in de vorm van randvoonvaarden rekening 

gehouden. In dit hoofdstuk is vervolgens beschreven waarom de aandacht in dit MER kan 

worden gericht op de Randweg zoals die is beschreven in de startnotitie. 

2.1 Probleemstelling 

De wegenstructuur van het gebied tussen "s-Hertogenbosch en Vught (Figuur 2.1), voldoet 

niet aan de eisen die daar vanuit verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, verkeersveiligheid 

en leefmilieu aan worden gesteld. 

2.1.1 Verkeersstructuur 

In de huidige situatie wordt het zuidelijk deel van 's-Hertogenbosch ontsloten via het 

Willems-/Wilhelminaplein (ook wel Heetmanplein genoemd). De zuidoostelijke verbinding 

naar de N65 en A2 vindt plaats via de Vughterweg. De noordwestelijke verbinding naar de 

A59 vindt plaats via de Vlijmenseweg. Daar waar elders in's-Hertogenbosch het regionale 

' en lokale verkeer zoveel als mogelijk gescheiden wordt op een buitenring en binnenring 

(figuur 2.2), is dit in het zuidwestelijk deel van de stad niet mogelijk. Het Willems-/ 

Wilhelminaplein, waarde Vlijmenseweg, Vughterweg en enkele stedelijke wegen samen

komen, heeft een belangrijke rol in zowel de lokale als regionale verkeersafwikkeling. Dit 

plein kent een ingewikkelde verkeersstructuur (figuur 2,3). 

Het is vanuit de verkeersstructuur bezien beter het regionale en lokale verkeer te 

scheiden, zoals elders in 's-Hertogenbosch al het geval is. Met de huidige wegenstructuur 

in het zuidwestelijk deel van 's-Hertogenbosch is dat niet mogelijk. Scheiding van verkeer 

geeft ook de mogelijkheid de structuur van het Willems- en Wilhelminaplein te verbeteren. 
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OudeVlijmenseweg 
i: ^ l 

Magistratenlaan 

Koningsweg 

I Doorgaand verkeer 

' Onderliggend wegennet 

Honderdmorgensedi 

Figuur 2.1 Verkeersstructuur studiegebied 
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Figuur 2.2 Verkeerstructuur regio 

(bron Beleidsplan Verkeer en Vervoer 's-Hertogenbosch, 2001) 

Willems- en Wilhelminaplein ("Heetmanplein'O 

(bron: Ruimtelijke Structuurvisie, gemeente 's-Hertogenbosch, 2002) 

blad 37van 751 BU S u d en Ruimte, vakgroep Landelijk (ïebied. Vestiging Oosleit ioul 



doe. nM0708Z-R-1172 

hoofdr ipport 

februari 2003 

MER Randweg 's-Hertogenbnsch-Vughl 

gemeente 's-Hertogenbosfh 
oranjewoud 

2.1.2 Verkeersafwikkeiing 

Tabel 2.1 en figuur 2.4 geven de verkeersintensiteiten en de l/C verhoudingen (verhou

ding tussen intensiteit en capaciteit, zie kader} voor de meest relevante wegvakken 

tussen 's-Hertogenbosch en Vught-Noord. De verkeersintensiteiten en de l/C 

verhoudingen zijn gegeven voor de huidige situatie (gebaseerd op verkeerstellingen) en 

de situatie in 2015 (autonome ontwikkeling, gebaseerd op verkeersmodelberekeningen). 

In de autonome situatie is onderscheid gemaakt in twee modellen: model 1, ervan 

uitgaande dat het vigerende verkeersbeleid slaagt en model 2, worst case, 

ervanuitgaande dat het vigerende verkeersbeleid niet slaagt. 

Tabel 2.1 Verkeersintensiteiten (mvt/etm) en l/C verhoudingen in de huidige 

situatie en autonome ontwikkeling 

wagvak huldls* situatlt autonome ontwikkeling wagvak 

scenario 1 scenario 2 

wagvak 

C 1 l / C 1 l / C 1 l / C 

Vlijmenseweg (west) 50.000 22.400 0.4 40.700 1,6 44.800 1.8 

Vlijmenseweg (midden) 25.000 23.500 0,9 41.400 1,7 47.100 1.9 

Vlijmenseweg (oost) 25.000 23.200 0.9 56.200 2.3 60.800 2,4 

Vughterweg 33.000 33.800 1,0 43.800 1,3 48.200 1.4 

Koningsweg 25.000 20.100 0.8 22.200 0,9 23.500 0,9 

Magistratenlaan n.v.t 1.500 n.v.t 13.500 n.v.t 13.900 n.v.t. 

Parklaan 25.000 22.000 0.9 37.100 1,5 38.800 1.6 

Deutersestraat n.v.t 5.500 n.v.t 2.600 n.v.t 2.800 n.v.t 

Oude Vlijmenseweg 25.000 8.000 0,3 7.200 0,3 7.600 0.3 

Ondenvijsboulevard n.v.t 6.700 n.v.t 8.000 n.v.t 8.300 n.v.t 

Verbinding A2 50.000 26.900 0,3 36.300 0.7 40.400 0,8 

Bosscheweg 25.000 7.400 0.3 10.300 0,4 10.800 0,4 

Honderdmorgensedijk n.v.t 3.000 n.v.t 100 n.v.t 100 n.v.t 

Kampdijklaan n.v.t 3.900 n.v.t 1.000 n.v.t 1.000 n.v.t 

Loonsebaan n.v.t 3.800 n.v.t 3.900 n.v.t 4.000 n.v.t 

I / C verhouding 

Maat voor verkeersafwikkeling, de kwaliteit van een wegvak, is de verhouding tussen intensiteit (I) en capaciteit (C). 

De intensiteit is het aantal motorvoertuigen op een wegvak (meestal aangegeven per etmaal). De capaciteit is het 

maximaal mogelijke aantal motorvoertuigen op een wegvak, waarbij nog sprake is van een goede doorstroming en 

afwikkeling. In een stedelijke omgeving hebben kruispunten (al dan niet geregeld) een grote invloed op de 

verkeersafwikkeling. De invloed van kruispunten is niet weer te geven met de l/C verhouding. 

Ten behoeve van de beoordeling van l/C-verhoudingen kan de volgende indeling worden gebruikt: 

l/C ( 0,5: goede verkeersafwikkeling, nauwelijk kans op filevorming 

0.5<l/C<0,75:goede verkeersafwikkeling, nauwelijk kans op filevorming. Op binnenstedelijke wegvakken kan 

beperkte capaciteit op kruispunten leiden tot filevorming 

O, 75 < l/C (0 ,9 : tijdens de spitsuren beperkte verkeersafwikkeling en kans op filevorming 

0,9 ( I / C < 1,1: tijdens de spitsuren slechte lot zeer slechte verkeersafwikkeling en kans op filevorming 

1,1 < l/C < 1,25; ook buiten spitsuren is de verkeersafwikkeling beperkt 

l / C > 1,2S: gedurende grote delen van de dag is sprake van slechte tot zeer slechte verkeersafwikkeling en dus 

kans op filevorming 
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Duidelijk is dat op een aantal wegvakken, met name de Vlijmenseweg en Vughterweg, de 

maximale capaciteit in de huidige situatie al benaderd wordt, wat resulteert in filevorming 

en een verslechterde verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van de stad. In de autonome 

situatie is de capaciteit van het huidige wegennet onvoldoende om het verkeer af te 

wikkelen. De intensiteit neemt tot 2015 niet alleen toe door de (landelijke) groei in 

automobiliteit maar ook met name door de ruimtelijke ontwikkelingen in het zuidwestelijk 

deel van "s-Hertogenbosch en Vught-Noord. 

Huidige situatie (2002) --i--W 'iiir-y -t:. 2 1 -"r^ir; ü i T " ! 't.'' 

8.000 

23.000 

-z^.ooo -

....V- 3.000 
n.v.t. W 

n.v.I. 
n.v.t. W 

j * 

3.900 
n.v.t. 1 

\.'. -^ n.v.L 
n.v.t. 1 

-. ^ 

c a w c I M I 

Figuur 2.4a Verkeersintensiteiten en I / C verhoudingen In het studiegebied 

(huidige situatie] 
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Autonoom (2015) model 2 
i ^ ' 7 '1 ? II 

n.v.t. 

• C- 3 3 ^ 0 0 

n.ï.L 0,9 

13.900 
n.v.l. 

n.ï.1. 
n.v.l. 

36.600 
1.6 

n.v.l. 
1.6 

ClplC^tlt 

Figuur 2.4b Verkeersintensiteiten en I / C verhoudingen In het studiegebied 
(autonome ontwikkeling 2015) 
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2.1.3 Stuipverkeer 

De in de afgelopen jaren verslechterde verkeersafwikkeling op de Vlijmenseweg, Willems-

en Wilhelminaplein en Vughterweg heeft geleid tot een groei van (ongewenst) sluip-

verkeer door de Gement. Via de Deutersestraat en Honderdmorgensedijk kan het Willems-

en Wilhetminaplein worden vermeden. Intensiteiten van 5.500 mvt/etm op de 

Deutersestraat, 3.000 mvt/etm op de Honderdmorgensedijk en 3-900 mvt/etm op de 

Kampdijklaan (zie tabel 2.1) geven de omvang van het sluipverkeer weer. Verder van 

's-Hertogenbosch en Vught vindt ook via Nieuwkuijk en Cromvoirt sluipverkeer plaats op 

lokale binnenwegen. 

Hel sluipverkeer geeft geluidhinder in Deuteren en Vught-Noord (met name in de Kamp

dijklaan) en geluidhinder in de Gement (met name broedende en rustende / 

overwinterende weidevogels). Ook vanuit verkeersveiligheid is het sluipverkeer een 

probleem. 

Door de gemeente Vught is besloten om op termijn de Honderdmorgensedijk af te sluiten 

voor doorgaand (niet-bestemmings)verkeer. Het moment van afsluiten van de Honderd

morgensedijk is gekoppeld aan het beschikbaar komen van de Randweg 's-Hertogen-

bosch-Vught. Inmiddels is door de gemeente de Kampdijklaan ingericht als 30km-zone. 

2.1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen 's-Hertogenboscb-west en Vught-Noord 

In het westelijk deel van 's-Hertogenbosch vinden grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen plaats, die ertoe noodzaken de verkeerscapaciteit aanzienlijk te 
vergroten. Ten westen van het station wordt momenteet het Paleiskwartier ontwikkeld. 
Het Paleiskwartier, al de "nieuwe" binnenstad van 's-Hertogenbosch genoemd, bestaat 
uit hoogwaardige kantoorcomplexen en wooneenheden en gaat plaats bieden aan 
duizenden nieuwe inwoners en werknemers. Aansluitend aan het Pateiskwartier wordt de 
Onderwijsboulevard verder ontwikkeld als het scholencentrum van 's-Hertogenbosch. 
Tienduizenden teerlingen in het voortgezet onderwijs zullen hier naar school gaan. 
Ten zuiden van het Paleiskwartier wordt de Willemspoort verder ontwikkeld. In het 
westelijk deel zullen de Bossche ziekenhuizen fuseren in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in 
het oostelijk deel zal het Willem-I college verder uitbreiden. 
In Vught-Noord komen in de nabije toekomst de defensieterreinen van de Frederik 
Hendrik Kazerne en Isabellakazerne vrij. Vught wil deze locaties ontwikkelen tot 
landschappelijk ingepaste woon- en bedrijfsomgevingen. 

Duidelijk is dat bovenstaande ruimtelijke ontwikkelingen veel extra verkeer (zowel auto-
als fietsverkeer) zullen genereren. Het huidige wegennet, wat nu al aan de maximale 
capaciteit zit, zal onvoldoende zijn om al het extra verkeer te verwerken. 

2.1.5 Verkeersveiligheid 

Door de grote verkeersintensiteiten vormt het gehele traject Vlijmenseweg-Willems-/ 

Wilhelminaplein-Vughterweg een barrière voor het overige verkeer. Daarnaast vindt op 

het verkeersknooppunt Willems- / Wilhelminaplein en de Vlijmenseweg een (te) groot 

aantal verkeersongevallen plaats. 
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Tabel 2.2 ongevallen op bestaand tracé Vughterweg-Vlijmenseweg in de periode 

1997-2001 [bron: VIA Advies / AW-8G, 2001] 

kruising / wegvak totaal aantal 

ongevallen 

alleen materiale 

schade 

let selon gevallen dodelijke 

ongevallen 

Wilhelminaplein 95 78 17 0 

Vlijmenseweg 

(Wilhelminaplein-
Orongelens kanaal) 

44 32 12 1 

rest Vlijmenseweg 54 42 12 0 

rest Vughterweg 39 30 9 1 

2.1.6 Hinder 

2.1.7 

De Vughterweg en de Vlijmenseweg zijn, naast de spoorlijn, bronnen voor geluidhinder, 

met name voor de woningen in woonwijk de Vughterpoort. Ook de landschappelijk en 

ecologische waardevolle gebieden rondom de Vughterpoort worden belast met geluid 

Momenteel worden (nog) geen normen op het gebied van luchtverontreiniging en 

trillingen overschreden. De geprognoliseerde verkeerstoename (in relatie tot de recente 

invoering van aangescherpte Europese regelgeving aangaande luchtkwaliteit) zal wel 

leiden tot overschrijding van de normen voor de luchtkwaliteit. 

Complexe ruimtelijke omgeving 

Bij het zoeken van een alternatieve ontsluiting om de verkeersafwikkeling van en naar 

's-Hertogenbosch-Zuid te verbeteren moet rekening worden gehouden met de grote 

landschappelijke en ecologische waarde van het gebied en het complexe ruimtegebruik. 

In het gebied is een groot aantal, sterk van elkaar variërende functies, in een complex 

knooppunt met elkaar verweven (zie figuur 2.5): 

verkeersfunctie doorgaand verkeer tussen de A2 en A59 

lokaal en ontsluitingsverkeer over de Bossche weg, Vughterweg en 

Vlijmenseweg 

verbonden door het Willemsplein en Wilhelminaplein 

railverkeer tussen Oen Bosch en Tilburg Eindhoven over drie (met 

uitbrejdingsmogeli|kheid naar vier) sporen 

woonfunctie Vughterpoort langs de Vughterweg en Willem van Oranjelaan 

Vught-Noordi kampdijklaan, de Heun, Bosscheweg 

ten noorden van de Vlijmenseweg 

Deutersestraat 

verspreid in het landelijk gebied van de Gement; 

werkfunctie Paleiskwartier 

Willemspoorl: Wil lem-Alexander z iekenhuis en 

scholengemeenschap Kon ingWi l lem l College 

groene functie Gement (Maij en Honderdmorgen) 

Bossche Broek 

ecologische verbindingen langs Dommel en Drongelens Kanaal 

blauwe functie Orongelens Kanaal 

Dommel 

blad «2 van 251 BU Stad en Ruimte, vakfroep Ijndelijk Gebied, Vestiging Ooileihoul 



doe. nr.lO708?-R-1172 
hoofdrapport 
februari 2003 

MER Randweg 's-Herlogenbosch-Vught 
gemeente 's-Hertogenbosch 

oranjewoud 

Figuur 2.5 

2.2 Doelstelling 

Gevarieerd en complex ruimtegebruik In het studiegebied 
(gemeente's-Hertogenbosch, 2001aJ 

blad«3van251 

Doel van de voorgenomen activiteit, de aanleg van de Randweg, is het verbeteren van de 

verkeersafwikkeling en bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en het leefmilieu in het 

gebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught-Noord op een zodanige wijze dat de 

ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied zoveel 

mogelijk worden gewaarborgd en waar mogelijk worden versterkt, een duurzaam 

veiligheidsniveau tegen overstromingen kan worden gewaarborgd en de ruimtelijke 

ontwikkelingen van Vught en 's-Hertogenbosch binnen de stedelijke contour gestalte 

kunnen krijgen. 

Het doel van deze m.e.r.-procedure is het mogelijk maken van de besluitvorming over de 

bestemmingsplannen die een juridisch, planologisch en bestuurlijk kader scheppen voor 

de realisering van de Randweg. Het gaat om een bestemmingsplan voor de gemeenten 

's-Hertogenbosch en Vught. Het MER dient inzicht te geven in de gevolgen voor het milieu 

van de voorgenomen activiteit. 

Het aanpakken van knelpunten met betrekking tot natuur, waterhuishoudingen cultuur

historie, buiten de Randweg, behoort niet tot de doelstellingen van het project. Het zou 

het project Randweg nodeloos gecompliceerd en onbeheersbaar maken. Wel is als doel 

gesteld dat de oplossing van het verkeersprobleem overige ontwikkelingen in het studie

gebied niet mag frustreren. Door de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught is inmiddels, 

in samenwerking met de provincie, de waterschappen en de natuur- en milieu 

verenigingen een integrale visie op de ontwikkelingen in het gebied ontwikkeld: de 

Totaalvisie [Arcadis 2002b] (zie kader). 
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TotHiWsie Gement- Bossche Broek [Arcadis, 2002b| 

De voorgenomen aanleg van de Randweg in hel gebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught heeft aanleiding gegeven 

om na te denken over een kwaliteitsimpuls voor dit gebied. De gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught hebben in 

nauwe samenwerking met de provincie, waterschappen, natuur- en milieuverenigingen een totaalvisie voor de 

ontwikkeling van dit gebied opgesteld. Doel van de totaalvisie is mogelijkheden aan te geven voor het behoud, 

versterking en verdere ontwikkeling van waarden op het gebied van water, naluur, landschap, cultuurhistorie en 

recreatie. Belangrijkste randvoorwaarden hierbij zijn geweest: 

aanleg van de Randweg: 

handhaven functioneren watersysteem en openhouden oplossingsrichtingen hoogwater; 

vastgelegde en voorgenomen natuurbescherming in het kader van Habitat- en Vogelrichtlijn, EH5 en GHS; 

behoud karakteristieke landschappelijke waarden: openheid, contrast stad-platteland. 

Op basis van de bestaande en potentiële kwaliteiten van het gebied en de geformuleerde eisen en wensen van de 

verschillende thema's is een visie ontwikkeld. Centraal staat de functie van bet gebied in de hoogwaterbeslrijding. De 

noodzaak hiervoor oplossingen te bieden ƒ open te houden kan als kans voor de ontwikkeling van het gebied worden 

gezien. De Gement wordt verdeeld in compartimenten ten behoeve van de retentiefunctie. In elk compartiment wordt 

een andere vorm van natuurontwikkeling voorgesteld. De dijken kunnen gebruikt worden als recreatieve routes. Ten 

noorden en ten zuiden van fort Isabella worden ecologische verbindingszones gecreëerd, waanian de noordelijke 

tevens als extra hoogwaterafvoer kan dienen. Tegelijktijd wordt daarmee het fort beter zichtbaar en beleefbaar 

gemaakt. In het Bossche Broek wordt de natuur verder geaccentueerd en wordt hel landschap zichtbaarder gemaakt. 

De recreatie in het gebied wordt gestimuleerd door de aanleg van nieuwe wandel, fiets- en vaarroutes in en naar 

Gement en Bossche Broek. Daarnaast worden de toegang en de informatievoorziening verbeterd aansluitend op hel 

landschappelijk en cultuurhistorisch karakter van het gebied. De totaalvisie is uitgewerkt in een aantal concrete (deels 

al autonoom vastgestelde en te ontwikkelen) projecten, weergegeven in onderstaand overzicht. 

1 Vervlechten rondom Isabella 

vispassage Vughlerstuw 

waterecoverbinding Isabella 

buitencontouren fort manifest 

2 Bouwen op een fort 

wonen, werken en recreëren op fort Isabella 

3 Kwaliteitszonering in de Gement 

Gement als waterbergingsgebied 

natuurzonering 

4 Oude patronen in de Bossche Broek 
herstel schraalgraslanden 

herstel oude Dommelloop 

antiverdrogingsprojecl 

compensatie elzenbroekboek Isabella 

5 Versterken stadsconf ouren 

stedenbouwkundige afronding Gement en Vught-Noord 

6 Natuur en cultuurbeleven 

recreatieknooppunten: Vughterpoort, Deuteren, Vught-Noord 

recreatietijnen: routegebeleiding. wandelroute Bossche Broek, routes Gement. fietspad Moerputten 

7 Doorbraken 

doorbraak rondje west-A59 

ecologische verbindingszone Bossche Sloot 

Bossche Broek totaal 

Voor een uitgebreidere beschrijving van de totaalvisie wordt verwezen naar bijlage 3 Beleidskader. 
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2.3 Realistische en niet-reatistische alternatieven 

2.3.1 Inleiding 

In de startnotitie is beschreven dat de zogenaamde basisvariant als enige realistische 

mogelijkheid voor het aanleggen van de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught moet worden 

beschouwd. Andere alternatieven leiden tot een groter ruimtebeslag in het als Habitat-be

schermingszone voorgedragen gebied De Gement en/of leiden niet tot een duurzame op

lossingvan hetverkeers- en leefbaarheidsprobleem. De basisvariant kan worden be

schouwd als de optimale oplossing voor de problematiek, die is ontwikkeld in een lang

durig proces dat is gestart na de uitspraak (1999) van de Raad van State over het bestem

mingsplan voordeZuidweststrucluur. Bij de totstandkoming van de basisvariant is een 

maximale inspanning gepleegd om aantasting van bestaande waarden te voorkomen 

(door de keuze voor een tracé gekoppeld aan de spoorlijn en het Drongelens kanaal) en 

effecten te mitigeren (onder andere door daar waar mogelijk en zinvol de weg verdiept 

aan te leggen, geluidsschermen te plaatsen en door de ondertunneling van de Randweg 

onder spoorlijn en Vughterweg). Ook is bij het ontwerp (onder andere bij de hoogte

ligging) rekening gehouden met hel aanleggen van ecologische verbindingszones. 

Het is daarom reëel de basisvariant aan te duiden als de basis voor het meest-milieu-

vriendelijk alternatief (MMA), dat -conform wettelijk voorschrift- moet worden beschre

ven in het MER. 

2.3.2 Nulplus en nulptus-extra: niet realistisch 

Nulplusen nulplus-extra 

Met betrekking tot het zogenaamde nulplusalternatief (het verbeteren van de bestaande 

infrastructuur, met name ter hoogte van het Willems/Wilhelminaplein) is in de startnotitie 

aangegeven dat dit als een niet realistisch alternatief moet worden beschouwd. Inde 

startnotitie is een beschrijving opgenomen van het nulplusalternatief [Stichting Geen 

Cement in de Gement, 1993]. Bij de inspraak op de startnotitie is een aangepast nulplus

alternatief , nulplusextra, voorgesteld [Braakensiek, 2002]. Nulplus en Nulplusextra zijn 

echter ontwerptechnisch niet realiseerbaar ^ In het nulplusalternatief wordt alleen het 

Willems-/Wilheminaplein aangepakt. De toeleidende wegen, waaronder de Vughterweg, 

blijven bij het nulplusalternatief de wegen die het verkeer moeten verwerken, deze 

worden niet aangepakt. In het nulplus-extra alternatief worden de toeleidende wegen 

(Vlijmense weg en Vughterweg) wèl verbeterd. Uitgangspunt voor een dergelijk alternatief 

is dat de capaciteit van de Vughterweg en Vlijmenseweg wordt verhoogd door het 

verbeteren van de wegen (van 2*l-strooks naar 2"2-strooks voor Vlijmenseweg, van 

smalle 2*2-strooks naar ruimere 2"2-strooks voor de Vughtenweg). Voor de Vughterweg 

(momenteel een smalle 2"2 strooksweg met twee parallelwegen en (deels) een boom

beplanting tussen hoofdrijbaan en parallelwegen) zou dat betekenen dat (een deel) van 

de bestaande boombeplanting zou moeten verdwijnen en de parallelwegen zouden 

moeten worden versmald. Voor de Vlijmenseweg zijn de twee bestaande viaducten van de 

spoorlijn de daarbij op te lossen knelpunten. De ruimte tussen de steunpunten van deze 

viaducten is te smal voor 2"2-strook5 wegen. De viaducten zullen voor de variant nulplus

extra geheel moeten worden vervangen. 

De in de inspraak voogestelde aanpassingen hebben betrekking op hel verruimen van de bocht ter hoogte 

van de brug bi| de Vughlerpoort (waarvoor een pand zal moeten worden gesloopt); de voorgestelde ligging 

er de aansluiting op het stedeiijk wegennet is echter vanwege de ffONA-eisen aan het verticaal aligne

ment, gezien de beperkte doorrijbreedte van hetviaduct onder de spoorlijn en vanwege de onvoldoende 

aansluiting op het stedelijk wegennel niel fealiseerbaar. 
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Figuur 2.6 Nulplusalternatlef (bron: Stichting Geen Cement In de Gement, 1993) 

Verkeersgegeven 5 

Voor dit MER zijn aanvullende berekeningen gemaakt met het verkeersmodel van de 

gemeente 's-Hertogenbosch; dit is beschreven in hoofdstuk 5 (huidige situatie en 

autonome ontwikkeling) en in hoofdstuk 7 (effecten van de varianten). Daarbij is zowel 

gekeken naar een scenario op basis van het vigerend verkeers- en vervoersbeleid 

(scenario 1) als naar een scenario waarbij wordt uitgegaan van het niet halen van de 

vigerende beleidsdoelstellingen aangaande verkeer- en vervoer (scenario 2). 

De verkeersgegevens (telgegevens) laten zien dat reeds in de huidige situatie de capa

citeit van het wegennet rond het zogenaamde Willems- en Wilhelminaplein ontoereikend 

is voor het verwerken van het verkeersaanbod. De capaciteit van de Vughterweg bedraagt 

bijvoorbeeld ongeveer 33.000 mvt/etm; de intensiteit bedraagt volgens tellingen onge

veer 3^.000 mvt/etm. Op de Vlijmenseweg is in de huidige situatie reeds vaak congestie 

waarneembaar en wordt het verkeer gedurende grote delen van de dag slecht afgewik

keld. Ook de capaciteit van het Willems/Wilhelminaplein - in de stedelijke omgeving is de 

capaciteit van dit ingewikkelde knooppunt waarschijnlijk meer maatgevend voor de door

stroming van het verkeer dan de capaciteit van de toeleidende wegen- is onvoldoende om 

het verkeersaanbod te kunnen verwerken. In de huidige situatie treedt zeer frequent con

gestie op (zie l/C-waarden in figuur 2.7). 

Als gevolg van de autonome ontwikkelingvan het centrum, de stationszone en de zuid

westflank van "s-Hertogenbosch zal het verkeersaanbod in het studiegebied de komende 

jaren sterk toenemen, sterker dan de autonome ontwikkelingvan het verkeer (zie 

paragraaf 5.8). Voorde Vughterweg-een smalle 2"2 strooks weg- is met behulpvan het 

verkeersmodel voor de toekomstige situatie een intensiteit van 44.000 mvt/etm 

berekend. De verkeerscongestie zal daardoor nog sterk toenemen. Als wordt gekeken 

naar hetverkeersscenario 2, dat uitgaatvan het niet realiseren van de beleids

doelstellingen voor verkeer en vervoer (paragraaf 3.8), kan worden vastgesteld dat dit 

leidt tot een nog grotere groei van het verkeersaanbod (voor de Vughterweg tot ongeveer 

48.000 mvt/etm). Voor de Vtijmense weg tussen de (toekomstige) aansluiting van de 

Onderwijsboulevard en het Willems- en Wilhelminaplein wordteen zeer sterke toename 

van het verkeersaanbod verwacht (scenario 1: 56.000 mvt/etm, scenario 2: 61.000 

mvt/etm). Zowel voor de Vughterweg als voor de Vlijmenseweg leidt dit tot (berekende) 

l/C-verhoudingen die ver boven 1 liggen (figuur 2.7). 
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Figuur 2.7 l/C-verhoudingen op de Vlijmenseweg en de Vughterweg voor de twee 

scenario's voor de autonome ontwikkeling, voor de nulplus-varlant en de 

variant nulplus-extra 

Het nulplusalternatief richt zich op het verbeteren van de afwikkeling van het verkeer op 

het Willems-/Wilhelminaplein. Het capaciteitsprobleem van de Vughterweg, de Vlijmense 

weg en de andere toeleidende wegen wordt niet aangepakt. Het nulplusalternatief is der

halve niel instaat het probleem op te lossen: de l/C-verhoudingen liggen (ver) boven 1, 

Voor de variant nulplus-extra, waarin maatregelen zijn genomen om de capaciteit van de 

Vughterweg en de Vlijmenseweg te vergroten, blijkt dat de intensiteiten nog verder zullen 

toenemen. Dit leidE tot l/C-verhoudingen die ruim boven de 1 liggen. 

Leefbaarheid 

Uit de geluidmodellering die is opgezet voor dit UER blijkt dat de geluidbelasting op de 

woningen langs de Vughterweg (en op andere woningen in Vughterpoort) als gevolg van 

het verkeer op de Vughterweg in de huidige situatie zeer hoog is. Bij verwachte toename 

van het verkeersaanbod in de toekomst zal deze situatie -ondanks het stiller worden van 

voertuigen- verder verslechteren. Langs de Vughterweg zijn tevens problemen met betrek

king tot de luchtkwaliteit aanwezig. 

Het nulplusalternatief leidt niet tot een oplossing voor deze problemen; bij de variant nul

plus-extra neemt de kwaliteitvan de leefomgeving in de Vughterpoort (geluid, luchtkwa

liteit) nog verder af. 

Conclusie 

De conclusie met betrekking tot het nulplusalternatief en de variant nulplus-extra is; 

• verkeerskundig (capaciteit) onvoldoende en niet probleemoplossend; 

• de knelpunten in de leefbaarheid (geluidhinder, luchtkwaliteit) in de Vughterpoort 

nemen niet af, maar worden groter; 

• technisch niet mogelijk gezien de ontwerp-eisen; 

• forse ingreep langs Vughterweg en bij Vughterpoort/Willems- en Wilhelminaplein. 

Het nulplusalternatief en de variant nulplus-extra zijn als niet-realistisch in dit MER verder 

niet onderzocht. 
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2.3.3 Variant R+: niet realistisch 

In de richtlijnen wordt opgemerkt dat het noodzakelijk is om in het MER nader in te gaan 

op de zogenaamde R+-variant. Bij deze variant zou de Randweg verdiept worden aange

legd ter plaatse van de huidige bedding van het Drongelens kanaal of ter plaatse van het 

voor de basisvariant voor de Randweg ontworpen tracé. Door de verdiepte ligging ;ou 

minder geluidhinder ontstaan en minder visuele hinder optreden. 

Een belangrijk onderdeel van de R+-variant is de kruising van de Randweg met het Dron

gelens kanaal. De R-^•variant voorziet in een lage ligging van de Randweg ook ter plaatse 

van de kruising met het Drongelenskanaal bij de Vughterpoort, in plaats van de brug die 

hier in de basisvariant aanwezig is. Het Drongelens kanaal zou op die plaats bij variant R-t-

dan via een duiker (of sifon) onderde Randweg door worden geleid. 

De R+-variant komt deels (ligging bij de woonwijk Vughterpoort) overeen met de variant 

verdiepte ligging zoals beschreven in de startnotitie. Over deze variant is geconcludeerd 

dat deze als variant voor het MER onvoldoende perspectief biedt: de relatief beperkte 

meerwaarde staat in geen verhouding tot de extra kosten. Bij variant R+ zou het 

noodzakelijk blijven om de dijk van het Drongelens kanaal in westelijke richting te 

verschuiven. Ten opzichte van de verdiepte variant heeft de R+-variant als voordeel dat de 

lagere ligging wordt voortgezet ook ter plaatse van de kruising met het Drongelens 

kanaal; de beperking van de geluidemissie is daardoor groter dan bij de variant verdiepte 

ligging, die immers met een brug het Drongelens kanaal kruist. 

Variant R+ leidt tot een gecompliceerde ingreep in de situatie ter plaatse van de kruising 

met het Drongelens kanaal. In het rapport 'Noodzaak en nut omleiding Drongelens kanaal' 

[Oranjewoud, 2001a] is beschreven met welke waterhuishoudkundige randvoorwaarden 

rekening moet worden gehouden. Voor de variant R-t- dient de Randweg hoogwatervrij te 

worden gehouden door dijken of wanden meteen hoogte van circa 6,5 m •^NAP; ook rond 

het kanaal zullen dijken of wanden van een dergelijke hoogte moeten worden aangelegd. 

Civieltechnisch zou variant R•̂  tevens betekenen dat de aansluiting van de Magistraten-

laan - na een ongelijkvloerse hooggelegen passage van de Vlijmenseweg, op maaiveld 

moet aansluiten op de Randweg. Dit vergt extra ruimtebeslag in deMaij . Ook zou de 

tunnelbak bij de kruising met de spoorlijn moeten worden doorgetrokken tot de omgeving 

van het Willem i-college; onder deze tunnelbak zou dan ter plaatse van de kruising met 

het Drongelens kanaal nog een betonnen duiker moeten worden aangelegd van zodanige 

afmetingen dat ook de piekafvoeren verwerkt kunnen worden. De R+-variant lijkt derhalve 

technisch niet onmogelijk, maar is erg kostbaar. 

Variant R* is strijdig met enkele uitgangspunten voor de Randweg: geen of minimale 

aantasting van deMaij en behoud en versterking van de ecologische verbindingszone. 

Door de duiker of sifon wordt de ecologische functie van het Drongelens kanaal en de 

ecologische verbind ing tussen Maij en Bosschebroek ernstig aangetast. Variant R-fr is 

verder niet flexibel en dus niet toekomstvast met betrekking tot de toekomstige opgave 

voor de waterhuishouding. 

Concluderend kan gesteld worden dat variant k+ een niet volstrekt onmogelijke, kostbare 

variant is die een bijdrage kan leveren aan het oplossen van een deel van de milieupro

blemen ten koste van een aantasting van ecologische functies en met strijdigheid met de 

randvoorwaarden vanuit ruimtebeslagen de waterhuishouding. De kans dat variant R-t-

(als de variant in het MER zou worden uitgewerkt) uiteindelijk zou worden gekozen is ver

waarloosbaar; daarmee is R+ een niet realistische variant en in het MER verder niet in 

beschouwing genomen. 
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2,3.4 Kosteneffectiviteit varianten 

Ten behoeve van de keuze om varianten al dan niet mee te nemen in het MER is een 

globale beoordeling van de mogelijke meerwaarde van de varianten gemaakt in relatie tot 

de meer- of minderkosten (in vergelijking melde basisvariant). In hoofdstuk6zijn de 

varianten half verdiept, verdiept, steil talud en viaduct nader beschreven en is de keuze 

van de varianten verder uitgewerkt. 

De varianten zijn beoordeeld op de (te verwachten) gevolgen voor het milieu voor de 

meest relevante milieu-aspecten. Hierbij is een opdeling gehanteerd in een aspect natuur 

en landschap ('groen') en een aspect woon- en leefmilieu ('grijs'). De basisvariant voor de 

Randweg is daarbij als referentie gehanteerd. Er is een vijfpunts beoordelingsschaal 

gehanteerd (van veel slechter dan de basisvariant (--) tot veel beter dan de basisvariant 

(++). De beoordeling is weergegeven in tabel 2.3. 

Bij gelijke gewichten aan de beide aspecten leidt dit tot de beoordeling zoals weerge

geven in figuur 2.8. 

Tabel 2.3a Indicatieve beoordeling milieueffecten varianten: natuur en landschap 

rulmttbtslag 
In Gtmcnt 

verstoring In 
G«m«nt 

vtrsnlpparlng effecten op 
landschap 

effecten op cultuur 
historische waarden 

basisvariant 0 0 0 0 0 
halfverdlept - + 0 + 0 
vtrdiept • ++ 0 + 0 
9t*ll talud + 0 - 0 0 
viaduct + • - 0 -- 0 
R-t- - • • • 0 0 • 

nulplus + + 0 0 0 
nulplus-axtra * + 0 0 -

** veel beter dan basisvariant 

* beter dan basisvariant 

O ongeveer gelijk aan basisvariant 

- slechter dan basisvariant 

- v e e l slechter dan basisvariant 

Tabel 2.3b Indicatieve beoordeling milieueffecten varianten: woon- en leefmilieu 

geluidhinder visuele hinder effecten op 
luchtkwaliteit 

basisvariant 0 0 0 
halNerdlept • + 0 
verdiept + + + 
steil talud 0 0 0 
viaduct • • 0 
R-f * • • • 0 
nulplus - - " 
nulplus-axtra " - • --

*+ veel beter dan basisvariant 

•- beter dan basisvariant 

O ongeveer gelijk aan basisvariant 

- slechter dan basisvariant 

- veel slechter dan basisvaiiant 
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Varianten die, in verhouding tot eventuele extra kosten, in vergelijking met de basis

variant geen substantiële meerwaarde hebben voor natuur en landschap (en dus niet 

kosteneffectief zijn) komen niet in aanmerking om te worden onderzocht in het MER. 

Varianten die in het MER worden onderzocht dienen daarnaast in voldoende mate 

probleemoplossend te zijn. Zoals beschreven in de voorgaande paragrafen leiden de 

varianten nulplus en nulplus-extra slechts in beperkte (en onvoldoende) mate tot een 

oplossing van deverkeers- en leefbaarheidsproblematiek. In figuur 2,10 is dit, in verge

lijking met de basisvariant en de variant R+, grafisch weergegeven. 

In figuur 2.9 zijn de (gewogen) totaalbeoordelingen (uit figuur 2.8) voor de beschouwde 

varianten uitgezet tegen de geschatte meerkosten van de varianten (ten opzichte van de 

basisvariant). Uit deze figuur blijkt dat ook vanuit het beperken van de milieu-effecten het 

niet zinvol is om de varianten nulplus en nulplus-extra in het MER mee te nemen: ze zijn 

weliswaar (in beperkte mate) goedkoper dan de basisvariant, maar bieden per saldo geen 

meerwaarde voor het milieu. Voor de variant R+ geldt dat deze niet als kosteneffectief kan 

worden aangemerkt: deze variant leidt tot hogere kosten dan de basisvariant, maar niet 

tot een betere beoordeling met betrekking tot de effecten op het milieu. 

Ook de verdiepte variant kan worden aangemerkt als weinig kosteneffectief: weliswaar is 

de gewogen milieubeoordeling beter dan voor de basisvariant, maar dit gaat gepaard met 

veel extra kosten. De variant viaduct is eveneens niet kosteneffectief: tegenover hogere 

kosten staat een lagere milieubeoordeling dan voorde basisvariant. 

++ # totaal groen 

• totaal grijs 

A totaal gewog 

* 

• 
A • 

# totaal groen 

• totaal grijs 

A totaal gewog an 

+ 
* 

• 
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0 n 
• • • A 

• 
• • 

-
fi A A 
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riguur2.8 Gewogen, Indicatieve beoordeling van de varianten R-t-, nulplus en 

nulplus-extra in relatie tot de overige varianten. De totaalbeoordeling is 

op basis van de beoordelingen in tabel 2.3a en 2.3b, bij gelijk gewicht 

voor natuur-en landschap ('groen') en woon- en leefmilieu Cgrljs') 
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Figuur 2.9 Indicatie van de itosteneffectiviteit 

(verwacht milieu-effect, in de vorm van een milieubeoordeling, In relatie 

tot de kosten) van de varianten R+, nulplus en nulplus-extra in 

vergelijking met de overige varianten. De totaalbeoordeling is op basis 

van de beoordelingen in tabel 2.3, bij gelijk gewicht voor natuur-en 

landschap ('groen') en woon- en leefmilieu ('grijs') 
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Figuur 2.10 Probleemoplossend vermogen en ko$t«n 

Nulplus en nulplus-extra zijn goedkoper, maar niet probleemoplossend; 
variant R-f is probleemoplossend, maar veel duurderen is daarnaast 
strijdig met een aantal randvoorwaarden 
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2.3.5 Ontstuitlngsstructuur Vugbt-noord 

Door de raad van de gemeente Vught is een bestuit genomen over de aanleg van een 

nieuwe ontsluitingsstructuur voor Vught-Noord, die de aansluiting moet geven op de 

Randweg 's-Hertogenbosch [gemeente Vught, 2001]. Het oostelijke deel van de 

ontsluitingsstructuur bestaat uit een weg die via een onderdoorgang onder de spoorlijn 

aansluit op een (nieuwe) rotonde in de Bosscheweg en vervolgens op de Randweg. Deze 

weg dient ter vervanging van de bestaande spoorwegovergang met de Loonsebaan, 

Door de initiatiefnemers is afgesproken dat de aansluiting van de Randweg op de 

toekomstige ontsluitingsstructuur Vught-Noord en de ondertunneling van het spoor ter 

hoogte van de Bosscheweg deel uitmaken van de voorgenomen activiteit en dat de 

effecten van deze aansluiting in dit MER worden beschreven, omdat deze gelijktiidig met 

de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught zal worden gerealiseerd. De besluitvorming over de 

ontsluitingsstructuur Vught-noord zelf staat los van de besluitvorming over de Randweg 

's-Hertogenbosch-Vught en is daarmee geen onderdeel van de voorgenomen activiteit, 

maar van de autonome ontwikkeling. 
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Voorgeschiedenis 

Zoals beschreven m de startnotitie voor dit MER en kort aangeduid in hoofdstuk 2 heeft de 

Randweg een lange voorgeschiedenis. In het voortraject is veel onderzoek uitgevoerd, zijn 

rapporten verschenen en heefl besluitvorming plaatsgevonden. In bijlage 2 in het bij

lagenrapport is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de voorgeschiedenis van de 

Randweg. In deze bijlage zijn tevens korte samenvattingen opgenomen van eerder ver

schenen rapporten-

Belangrijke mijlpalen in het voortraject zijn geweest: 

• Zuidweststructuur: deze oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek is onder

zocht in een MER, waarna de voorkeursoplossing is opgenomen in het bestemmings

plan, dat uiteindelijk door de Raad van State is afgekeurd; 

• het rapport Draagvlak en Haalbaarheid van de gemeente "s-Hertogenbosch: in dit 

rapport is de gang van zaken tussen het moment van definitief niet doorgaan van de 

Zuidweststructuur en de besluitvorming in 's-Hertogenbosch om in te zetten op de 

Randweg, beschreven. Dit rapport heeft gediend als startpunt voor het opstellen van 

de startnotitie m.e.r- voor de Randweg- Dit rapport bevat tevens de samengevatte 

argumentatie (op basis van andere onderzoeken en rapporten) om voor (het tracé van) 

de Randweg te kiezen als oplossingsrichting voor de verkeers- en bereikbaarheids

problematiek van het zuidwestelijk deel van 's-Hertogenbosch en het noordelijk deel 

van Vught. In dit rapport is tevens beschreven waarom andere tracé's/oplossings-

richtingen (zoals Korte Bypass en nulplusalternatief, figuur 3.1) als niet realistisch 

moeten worden aangemerkt. 

VEHKLAIIINe 

^ ^ ^ " Korte &yp«3i 
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Figuur 3.1 Tracés Zuidweststructuur, Korte Bypass en Nulplusalternatief 
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4 Genomen en te nemen besluiten 

Dit hoofdstuk bevat informatie over het beleidskader voor de voorgenomen realisatie van 

de Randweg. Daarnaast is beschreven welke besluiten zijn genomen en nog moeten 

worden genomen. 

4.1 Genomen besluiten 

De reeds genomen besluiten die van belang zijn voor de realisering van de Randweg zijn 

de vigerende bestemmingsplannen voor het studiegebied en het streekplan van de 

provincie Noord-Brabant. Verder is het in bijlage 3 beschreven beleidskader van belang. 

Deze beleidsvoornemens vormen samen met de vigerende bestemmingsplannen en het 

streekplan het kader voor het te nemen besluit. 

Streekplan (Brabant in Balans) 
In het streekplan [Provincie Noord-Brabant, 2002a] wordt gekozen voor de visie waarin 

respect voor de natuurlijke leefomgeving en de landschappelijke en cultuurhistorische 

rijkdom centraal staan en waarin het eigen karakter, de specifieke kwaliteiten en 

contrasten van Brabant duidelijk herkenbaar zijn. Om dit toekomstbeeld te realiseren 

moet ook het ruimtelijk beleid bijdragen aan de balans tussen het economische, het 

ecologische en het sociaal-culturele kapitaal van Brabant. 'Brabant in Balans' betekent 

dat bij het ruimtelijk faciliteren van nieuwe (economische) ontwikkelingen meer aandacht 

moet worden geschonken aan ecologische en sociaal-culturele aspecten. Met andere 

woorden; de ruimte moet zorgvuldiger gebruikt worden. Dit is het hoofddoel van het 

provinciaal ruimtelijk beleid. Daartoe wordt de lagenbenadering toegepast, wordt het 

belang van zuinig ruimtegebruik en het aantrekkelijk vormgeven van de leefomgeving 

onderstreept en wordt de noodzaak van grensoverschrijdend denken en handelen 

benadrukt. Daarnaast is er oog voor sociale aspecten van het ruimtelijk beleid en wordt 

waar mogelijk een bijdrage geleverd aan sociale rechtvaardigheid. 

Met betrekking tot de infrastructuur gaat het er allereerst om de gebruiksmogelijkheden 

te intensiveren. Dit is nodig om in de groeiende mobiliteitsbehoefte te voorzien en 

tegelijkertijd Brabant bereikbaar en leefbaar te houden. Nieuwe infrastructuur dient te 

allen tijde op duurzame wijze ingepast te worden meteen minimale aantasting van natuut 

en landschap. Waar sprake is van een botsing van verkeersverbindingen met ecologische 

verbindingen (botsende corridors), moet worden gezocht naar oplossingen die aan beide 

soorten verbindingen recht doen. 

Het toekomstbeeld voor 's-Hertogenbosch in 2020 is dat 'sHertogenbosch zich verder 

heeft ontwikkeld tot de ontmoetingsstad bij uitstek. Ook is ze het centrum van de 

bancaire, financiële en juridische dienstverlening. De stad is er in geslaagd, samen

hangend met de om legging van de Zuid-Willemsvaart en de verbreding van de A2, een 

nieuw hoogstedelijkeen multifunctionele knoop te ontwikkelen op het snijvlak van weg, 

wateren spoor. 

In het streekplan is een groot deel van de Gement (waaronder Maij, het deel van de 

Honderd morgen ten noorden van de Gementweg) en de groenzone rondom voormalig fort 

Isabella aangewezen als natuurparel in het kader van de GHS (kaarteenheid GHS-natuur, 

natuurontwikkelingsgebied). De Gement en Bossche Broek zijn als "natte" natuurparels 

benoemd. De dijken langs het Drongelens kanaal maken als "bestaand bos- en 

natuurgebied" ook deel uit van de GHS-Natuur. Het Drongelens kanaal zelf is aangewezen 

als ecologische verbindingszone en daarmee als natuurparel in het kader van de GHS-

Natuur. De status van de Langstraatspoordijk is niet geheelduidelijk. Deels valt het onder 
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de GHS-natuur (natuurontwikkelingsgebied), deels onder GHS-Landbouw (leefgebied 
kwetsbare soorten). 
De Honderdmorgen en een groot deel van Maij vallen binnen de Regionale natuur en 
landschapseenheid, de kop van de Maij valt binnen de stedelijke regio Waalboss. 
(Waalwijk, 's-Hertogenbosch, Oss). Hierbij moet opgemerkt worden dat het vooralsnog 
een indicatieve, nader uit te werken begrenzing betreft. 

Figuur 4.1 Uitsnede streekplankaart 1: Ruimtelijke ontwikkelingen 
(bron: Brabant In Balans, Streekplan, provincie Noord-Brabant, 2002B) 

Uitsnede streekplankaart 2: Elementen van de onderste laag 
(bron: Brabant In Balans, Streekplan, provincie Noord-Brabant, 2002a) 
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In oktober 2002 is de m.e.r.-procedure voorde Reconstructie Zandgronden Noord-Brabant 
gestart met de publicatie van startnotities en streefbeelden. Het landelijk gebied van de 
gemeente Vught valt binnen reconstructiegebied Meierij, dat van de gemeente 's-Herto-
genbosch binnen het reconstructiegebied Maas en Meierij (zie verder bijlage 3). De Maij, 
het noordelijk deel van de Honderdmorgen en Bossche Broek zijn in het streefbeeld aan
gewezen als Open Natuur; fort Isabella, Vughtse heide en Moerputten als Gesloten 
Natuur, het zuidelijk deel van de Hondedmorgen als Open Gemengd (natuur, landbouw). 
De Gement is benoemd zoekgebied voor waterberging [Provincie Noord-Brabant, 
2002bcde]. 

Vigerende bestemmingsplannen 
De actuele situatie met betrekking tot de bestemmingsplannen in het studiegebied is 

complex. Als gevolg van het niet doorgaan van de Zuidweststructuur, grenscorrecties 

tussen de gemeenten en de aanpassing van de spoorlijn is er een groot aantal 

bestemmingsplannen aanwezig. Voor hel studiegebied hebben de volgende 

bestemmingsplannen rechtskracht (tabel 4.1): 

Tabel 4.1 Vigerende bestemmingsplannen studiegebied Randweg 

Gemeente's-Hertogenbosch Gemeente Vught 

Plan in hoofdzaken 1945 
Plan in onderdeten West 1945 

Plan in hoofdzaken West 19S9 

Partieel Uilbreidïngsplan in onderdelen Deuteren 1965 

Bestemmingsplan Natuurgebied Isabellalaan 1971 
Bestemmingsplan Baanvak Zuid 1995 

Bestemmingsplan Buitengebied 1970 
Bestemmingsplan de Witle e.0. 1987 
Bestemmingsplan Builengebied 1997 
Beslemmingsplan Vught-Noord(1998) 
Beslemmingsplan de Heun (1998) 

bU<IS7van2Sl 

In figuur 4.3 en 4,4 zijn de vigerende bestemmingsplannen en bestemmingen in het 
studiegebied voor de Randweg weergegeven. 

De Maij heeft een agrarische bestemming: het noordoostelijk deel in het Plan in 

onderdelen west uit 1945 van de gemeente 's-Hertogenbosch, het deel binnen de 

ringsloot in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Vught uit 1970. 

De Honderdmorgen ten westen van de Maysteeg en ten zuiden van Gement-weg is in het 

bestemmingsplan Buitengebied 1997 van de gemeente Vught bestemd als natuurgebied. 

Het overige deel van de Honderdmorgen heeft een agrarische bestemming. Het groen 

langs het Drongelens Kanaal is bestemd tot bosgebied in de bestemmingsplannen 

Buitengebied 1970 en 1997 van de gemeente Vught. Ook helgroen rondom het voormalig 

fort Isabella is bestemd tot bosgebied (bestemmingsplan Buitengebied 1997, gemeente 

Vught). Het voormalig fort binnen de contouren van de lunetten is (nog) niet bestemd. Het 

deel van het Isabellabos op grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch is in 

bestemmingsplan buitengebied Vught 1970 bestemd als natuurgebied en voor een klein 

deel in het bestemmingsplan natuurgebied Isabellalaan 1971 als natuurgebied met 

wetenschappelijke waarden. Het bestemmingsplan Baanvak-Zuid (1995) van de 

gemeente 's-Hertogenbosch bestemt de zone tussen spoor en Drongelens Kanaal als 

natuurgebied. Het ziekenhuisterrein heeft in het Plan van Hoofdzaken uit 1959 van de 

gemeente 's-Hertogenbosch een bestemming als terrein voor bijzondere openbare 

bebouwingen stedelijke voorziening. Het terrein van het Willem-I college heeft nog 

steeds de defensie bestemming uit het Plan in Onderdelen West uit 1945. De stedelijke 

bebouwing van Vught-Noord en de Vughterpoort is, voorzover bekend, noch door de 

gemeente 's-Hertogenbosch, noch door de gemeente Vught bestemd. In bestemmings

plan De Witte uit 1987 en Vughl-Noord (1998) van de gemeente Vught is een aantal 

bestemmingen tussen motel de Witte en de Vughlenveg vastgelegd. Het gaat om 

verkeersbestemmingen (Bosscheweg en Heunweg), parkeerbestemming bij motel de 
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Witte, recreatieve groenbestemming langs de Dommel en een waterstaatkundige 

bestemming (plas tussen Heunweg en Bosscheweg). In Bestemmingsplan de Heun (1998) 

zijn bestemmingen vastgelegd in het gebied tussen voormalige Rijksweg 764, A65 , 

Taaistraat en Heunwiel. 

Figuur4.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Rguur4.4 Vigerende bestemmingen 
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Besluit ontsluitingsstructuur Vught-Noord 
Door de Gemeente Vught is in december 2001 besloten een ontsluitingstructuur voor 

Vught-Noord en een aansluiting op de Randweg te realiseren ten zuiden van voormalig 

fort isabella (door de gemeente Vught aangeduid als variant 6). De gekozen variant geeft 

de beste verkeerskundige oplossing en de minste aantasting van het ecologisch, 

landschappelijk en cultuurhistorisch waardevolle Isa bellabos en -fort . De weg wordt in 

een tunnel onder het spoor geleid en sluit ten noorden van Motel de Witte aan op de 

Randweg. Aansluiting op de Randwegen ondertunneling van het spoor zijn als 

planonderdeel in de m.e.r.-procedure Randweg opgenomen, de overige onderdelen van 

de ontsluitingsstructuur Vught-Noord niet, 

Europese Habitat-rlchtli)n 
In het studiegebied is een gedeelte van het ecologisch waardevolle gebied de 'Gement' 

gelegen. De Gement (en de Maij als onderdeel daarvan) is samen met de Moerputten, 

Bossche Broeken de verbinding tussen de Bossche Broek en Gement in Brussel aan

gemeld als Speciale Beschermingszone 49 in het kader van de Habitat-richtlijn (zie figuur 

4.5). Dit op basis van de habitattypen "laaggelegen schraal hooiland" en "grasland met 

Uolinia op kalkhoudende bodem en kleibodem" en het voorkomen van devlindersoorten 

Pimpernelblauwtje en Donker pimpernelblauwtje'. De Habitat-richtiijn zal in het MER 

worden meegewogen bij de beoordeling van de milieu-effecten en de alternatieven. 

Europese Vogelrichtlijn 
De Gement wordt regelmatig bezocht door broedvogels en wintergasten en is voor 

avifauna zeer waardevol. Het gebied bevat (nog) geen speciale beschermingszone in het 

kader van de Vogelrichtlijn. Over 10 jaar wordt (opnieuw) bezien of het gebied in 

aanmerking komt voor speciale bescherming. Dit zou op basis van het voorkomen van 

wintergasten als de kleine zwaan zijn. De Vogelrichtlijn zal in het MER worden 

meegewogen bij de beoordeling van de milieueffecten en de alternatieven. 

4.2 Te nemen besluiten 

Het m.e.r.-plichtige besluit met betrekking tot de voorgenomen activiteit is het besluit tot 
vaststelling van de gewijzigde bestemmingsplannen van de gemeenten 's-Hertogenbosch 
en Vught op grond waarvan de aanleg van een Randweg mogelijk wordt gemaakt. 

Wet Milieubeheer/ Wet op de Ruimtelijke Ondening 
Volgens de Wel Milieubeheer, gewijzigd Besluit milieueffectrapportage 1994 [VROM, 

1999] is de Randweg een autoweg, omdat het "een voor autoverkeer bestemde weg" 

betreft, "die alleen toegankelijk is via knooppunten of door verkeerslichten geregelde 

kruispunten en waarop het verboden is te stoppen of te parkeren". Voor de aanleg van 

een autoweg, niet zijnde een hoofdweg, is het opstellen van een milieueffectrapport 

(MER) verplicht (categorie C l . 2 , gewijzigd Besluit milieueffectrapportage 1994 [VROM, 

1999]). Het MER dient te worden opgesteld voorafgaand aan de vaststelling van het tracé 

of plan door het provinciaal bestuurof het gemeentebestuur dan wel voorafgaand aan 

vaststellen van het ruimtelijk plan, wanneer dat als eerste in de mogelijke aanleg 

voorziet. Het MER dient ter ondersteuning van de besluitvorming over het 

3. Bij een inventarisatie van de provincie Noord-Brabant in 2000 is in sloten van de Gement en op 
één plaats in de Maij tevens Drijvende waterweegbree aangetroffen; deze soort is vermeld in 
bijlage 2 van de Habitatrichtlijn. Dit is een (extra) reden voor het instellen van een 
beschermingszone 
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bestemmingsplan. Doel van milieu-effectrapportage (m.e.r.) is het op een evenwichtige 
manier laten meewegen van het milieubelang in de besluitvorming. 
De bestemmingsplanprocedures is geregeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening {zie 
hoofdstuk 7). 

Overige besluiten (vergunningen etc.) 
Met behulp van dit MER wordt de bestemmingsplanprocedure doorlopen. Voordat de weg 
kan worden aangelegd dient ook nog een aantal andere procedures te worden doorlopen, 
onder andere ten behoeve van het verkrijgen van vergunningen (in het kader van de Wet 
milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren e.a.) en ontheffingen. 

Van belang is met name dal een ontheffing moet worden verkregen van het Ministerie LNV 
in hel kader van de Flora- en faunawet. 

Figuur 4.S Begrenzing Habitat gebied 49 
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5 Huidige situatie en autonome ontwilclteling 

In dit hoofdstuk zijn de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het studiegebied 

beschreven. Dit vormt de referentiesituatie, waarvoor de effecten van de voorgenomen 

activiteit worden beschreven. Het studiegebied is beschreven voor de aspecten 

ruimtegebruik, natuur, waterhuishouding, bodem, landschap, cultuurhistorie, archeo

logie, stedenbouw, verkeer, hinder en sociale aspecten. 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is een beschrijving opgenomen van de huidige situatie (november 2003) 

en de referentiesituatie, autonome ontwikkeling van het studiegebied in 2015 (voor zover 

in november 2002 bekend is). Dit is van belang voor enerzijds het ontwikkelen van de 

varianten en anderzijds voor de beschrijving van de milieueffecten. 

Onder autonome ontwikkeling wordt de ontwikkeling verstaan onder invloed van huidige 

en vastgesteld toekomstig beleid, zonder de voorgenomen activiteit. 

Het studiegebied is het gebied waarin de voorgenomen activiteit gelegen Is en het gebied 
eromheen waarin effecten van de voorgenomen activiteit te verwachten zijn. Het stu
diegebied voor de Randweg bestaat uit de volgende ruimtelijke elementen (zie figuur 5.1): 

stedelijke bebouwing: "s-Hertogenbosch, Vughterpoort, Willemspoort en Vught; 

infrastructuur: Vughterweg, Bosscheweg, Vlijmenseweg en wegen in directe omge

ving, Honderdmorgensedijk, voormalige Rijksweg 764; 

spoorlijn richting Tilburg en Eindhoven; 

voormalige Langstraatspoorlijn richting Waalwijk; 

Orongelens Kanaal en Dommel; 

Gement (waarvan de Maij en Honderdmorgen tot het studiegebied behoren). 

Rijskampen, de Moerputten, het Bossche Broek; 

voormalig fort Isabella. 

In het studiegebied speelt een aantal ontwikkelingen. Een deel van deze ontwikkelingen 

heeft al geleid tot ruimtelijke reserveringen, die randvoorwaarden zijn voor de Randweg. 

Andere ontwikkelingen zijn minder ver gevorderd (nog geen vastgesteld beleid en/of nog 

geen concrete ruimtelijke vertaling), maar wel zodanig van belang dal er bij het ontwik

kelen van de plannen voor de Randweg zo mogelijk rekening mee wordt gehouden. 

In dit hoofdstuk wordt de referentiesituatie in hel studiegebied weergegeven, Oe huidige 

situatie en een overzicht van autonome ontwikkelingen worden beschreven. Er is een 

indeling gebruikt die aansluit op het beoordelingskader en de effecten beschrijving (zie 

hoofdstuk 7). 

De referentiesituatie is beschreven voor de volgende thema's: 

ruimtegebruik; 

natuur; 

waterhuishouding; 

bodemkwaliteit; 

landschap, cultuurhistorie en archeologie; 

stedenbouw; 

verkeer; 

hinder; 

sociale aspecten. 

bl id 61 van 7S1 BU stad en Ruimte, vakgroep LandeUjk Gebied, Vestiging Oosteihoul 



doe, nM0708ï-R-1172 
hoold rapport 
lebruKl 1001 

MER Rar̂ dweg 's-HertogentwKh-Vughl 
(cmMnte 's-HeftogenboKh 

oranjewoud 

5.2 Ruimtegebruik 

5.2.1 Huidige situatie 

Het ruimtegebruik van het studiegebied is zeer divers en multifunctioneel (zie tabel 5.1 en 

figuur 5.1): 

Tabel 5.1 Functies in het studiegebied Randweg 

wonen Vughterpoort (Vughten,veg. Willem van Oranjelaan) 

Vught-noord (Kampdijklaan, Loonsebaan, Bosschewe^ 

's-Hertogenbosch-west (ten noorden van VUjmensewegJ 

Deuteren (Deutersestraat) 

werken / voorzieningen Willemspoon (Willem-Alexander ziekenhuis / Bosch Medicentrum, 

Willem 1 college) 

bedrijventerrein Walfsdonken / Paieiskwartier 

Ondenwijsboulevard 

voormaligfort Isabella (AZC) 

nituur, water, landschap Maij en Honderdmorgen, Rljskampen, Bosschebroek 

Drongelens Kanaal 

Dommel en Bossche Broek 

voormalig fort Isabella / Isabellabos 

Langstraatspoordijk 

(extensieve) landbouw Maij 

Honderdmorgen 

delen van Bossche broek 

vervoer Vughtenweg 

Vlij menseweg 

Loonsebaan 

Willems-/ Wilhelminaplein 

voormalige Rijksweg 764 

spoorlijn 's-Hertogenbosch-Tilburg/ Eindhoven 

overige - straalpad KPN 

kabels, buizen en leidingen: m.n. rioolpersleiding 

De verschillende functies resulteren in een zeer contrasterend ruimtegebruik: stedelijk 

(Vught-Noord, 's-Hertogenbosch-zuid) versus landelijk (Gement en Bossche Broek). 

Het multifunctionele gebied waarin de Randweg gesitueerd is vormt een verbinding tus

sen de stedelijke concentraties van Vught-Noord en 's-Hertogenbosch-Zuid (met name 

Infrastructureel), Tegelijkertijd vormt het een wig tussen de open landelijke gebieden van 

Gement en Bossche Broek. 

Figuur 5.2 geeft de locatie weer van het straalpad van de KPN en de rioolpersleiding door 

de Maij. 
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5.2.2 Autonome ontwikkeling 

Zowel aan de zuidrand van "s-Hertogenbosch (ontwikkelingslocaties Willemspoort en 

Pa leis kwartier) als aan de noordrand van Vught (mogelijke toekomstige ontwikkeling 

kazernes Frederik Hendrik en Isabella) vindt verdere stedelijke ontwikkeling plaats. 

Voor zowel 's-Hertogenbosch als Vught-Noord bestaan visies op gewenste toekomstige 

ontwikkelingenr respectievelijk de Ruimtelijke Structuurvisie 's-Hertogenbosch [gemeente 

's-Hertogenbosch, 2002bl en de Strategische visie Vught-Noord [ gemeente Vught, 2000]. 

Voor het gebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught is door de gemeenten 's-Hertogen

bosch en Vught, de provincie, de waterschappen en de belangengroeperingen voor natuur 

en milieu een integrale gebiedsvisie, de Totaalvisie opgesteld, waarin vanuit de aspecten 

natuur, water, landschap en cultuurhistorie gewenste ontwikkelingen worden beschreven 

(Arcadis, 2002b] (zie paragraaf 2.2 en bijlage 3). 

's-Hertogenbosch 
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft haar toekomstige ruimtelijke beleid vastgelegd in 

de Ruimtelijke Structuurvisie (zie figuur 5.3). In dit stuk zijn onder andere de hoge 

ambities van 's-Hertogenbosch voor het centrum van de stad, het Paleiskwartier en de 

Willemspoort vastgelegd. In deze gebieden is en zal fors worden geïnvesteerd in 

uitbreiding van woon- en werkfuncties en wordteen kwaliteitsimpuls gegeven. In de 

structuurvisie wordt een goede bereikbaarheid als een essentiële voorwaarde voor de 

ruimtelijke ontwikkelingen genoemd. De ontwikkelingen zullen grotendeels plaatsvinden 

in de periode 2000-2010/2015. 

Willemspoort 
De bestaande functies in het gebied van de Willemspoort, onderwijs en ziekenhuis, 
worden uitgebreid. Aan de westelijke zijde van de Willemspoort worden ter plaatse van 
het Willem Alexanderziekenhuis / Bosch Medicentrum de ziekenhuisvoorzieningen van 's-
Hertogenbosch geconcentreerd in het fusieziekenhuis Jeroen Bosch. Hiervoor wordt het 
bestaande ziekenhuis uitgebreid. Het aantal arbeidsplaatsen neemt hier volgens de 
prognoses toe van ongeveer 600 in 1997 tot ruim 2.500 in 2010. Naast het ziekenhuis 
zijn aanleunwoningen en - voorzieningen gepland. 

Aan de oostzijde van de Willemspoort wordt het Koning Willem 1 college, gehuisvest in het 
gelijknamige voormalige kazernecomplex, uitgebreid. Het Koning Willem I college is een 
grote scholengemeenschap voor o.a. MBO opleidingen en heeft met 13.000 leerlingen 
(6.000 voltijds) een regionale functie. Het voornemen is om onderwijs-activiteiten op deze 
locatie verder te concentreren. Het aantal arbeidsplaatsen neemt hier volgens de 
prognoses toe van ruim 300 in 1997 tot meer dan 600 in 2015. 

Daarnaast krijgt het transferium aan deVlijmensewegzijn definitieve locatie en wordt het 

verder uitgebreid. 

Paleiskwartier / 0nderwiisboule</3rd 

Het Paleiskwartier wordt (verder) ontwikkeld tot een hoogwaardige woon-en werklokatie, 

gericht op een hoogwaardige kantorenfunctie aansluitend bij het karaktervan 's-Her

togenbosch als bestuurlijk centrum van Noord-Brabant. Het Paleiskwartier wordt 

ontwikkeld als moderne nieuwe binnenstad, de tegenhanger van de historische oude 

binnenstad aan de andere zijde van het station. 

De Magistratenlaan wordt ontwikkeld als belangrijkste ontsluitingsroute van het Paleis

kwartier. Aan de zuidzijde wordt de Magistratenlaan verbonden met de te ontwikkelen 

Randweg, of autonoom de Vlijmenseweg. Aan de noordzijde wordt de Magistratenlaan 
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doorgetrokken naar de Zandzuigerstraat. Hiermee wordt het Paleiskwartier goed ont

sloten zowel richting stad als richting A2/A59. 

De prognoses geven voor dit deel van de stad een groei van de werkgelegenheid met 

enkele duizenden arbeidsplaatsen inde periode tot 2010-2015. Ook het aantal woningen 

neemt fors toe tot meer dan duizend. 

De Onderwijsboulevard wordt (verder) ontwikkeld als concentratiegebied voor ondervïijs-

instellingen. Het wordt de ruimtelijke drager van de westelijke spoorzone. De Onderwijs

boulevard verbindt de Willemspoort (met name het Koning Willem I College) met het 

station en de Brabanthallen. Door de concentratie van onderwijsvoorzieningen neemt het 

aantal arbeidsplaatsen toe, ook het sterk groeiend aantal leerlingen leidt tot de noodzaak 

van een goede bereikbaarheid. 

Deuteren 

Peuteren is in het kader van het Grote Steden Beleid aangegeven als aandachtsgebied ter 

verbetering van de sociaal economisch ruimtelijke structuur [gemeente 's-Hertogenbosch, 

2002bl. 

spoorlijn 
Langs de bestaande spoorlijn (drie sporen) door de Vughterpoort ligt aan de westzijde 

een reservering voor een vierde spoor (vastgelegd in Rail 21 , zie bestemmingsplan 

Baanvak Zuid [gemeente 's-Hertogenbosch, 1995a|). Bij aanleg van het vierde spoor moet 

de bestaande overweg in de Isabellalaan gesloten worden. 

Het Rijk streeft inmiddels actief naar het sluiten van gelijkvloerse spoorwegovergangen 

met drie sporen in het kader van de aanpak van de verkeersveiligheid. Dergelijke 

overgangen voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. In dat kader wordt gezocht naar 

een alternatief voor de vervallen overgang [V8iW,2 002). Een alternatief is de in het 

bestemmingsplan geprojecteerde tunnel in de Vughtse Noordelijke Randweg. 

/:K, , -

Figuur 5.3 Planontwikkeling Paleiskwartier, Onderwijsboulevard en Wülemspoort 

(bron: Ruimteliike Structuurvisie 's-Hertogenbosch, gemeente 's-

Hertogen bosch, 2002b). 
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Vught-Noord 
Autonoom zijn de volgende ruimtelijke ontwikkelingen in Vught-Noord voorzien: 

- vrijkomen Frederik Hendrik Kazerne; 

- vrijkomen sportterreinen Isabella Kazerne; 

- op termijn vrijkomen van de Isabella Kazerne zelf (nu nog AZC); 

- mogelijk vrijkomen sportcomplex de Koepel; 

- herontwikkeling gebied Aert Heymlaan 

- ontsluiting Vught-Noord en de aansluiting op de Randweg "s-Hertogenbosch-Vught. 

De gemeente Vught heeft voor Vught-Noord op basis van een sterkte-zwakte analyse een 

ontwikkelingsvisie [Gemeente Vught, 2000] opgesteld, waarin ontwikkeling van de 

vrijkomende terreinen is voorzien (zie ook bijlage 3 beleidskader). 

ontwikkeling terreinen 

Bij de voorgestelde mogelijke ontwikkelingen op de vrijkomende terreinen staat het 

behoud en herstel van bestaande waarden centraal. Daarnaast moet de relatie met de 

natuur (Gement, Bossche Broek) en de cultuurhistorie (forten) worden versterkt. 

Voor de Frederik Hendrik kazerne wordt een hoogwaardige woonfunctie voorgesteld, 

eventueel gecombineerd met kleinschalige werk- en zorgfunctie. Voor de isabellakazerne 

wordt een ontwikkeling als kleinschalige en hoogwaardige woongeving voorgesteld, 

eventueel gecombineerd met een management-, conferentie-, ondenwijs-, onderzoeks-, 

sport- en/of cultuurfunctie. Vooralsnog blijft de kazerne in gebruik als opvangcentrum 

voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. 

verkeer 
Vught-Noord wordt van de rest van Vught gescheiden door de N65, een belangrijke ver-
keersader tussen 's-Hertogenbosch en Tilburg. Het westelijk deel van Vught wordt ge
scheiden van het oostelijk deel door de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven. 
Speerpunt is het opheffen van het isolement van Vught-Noord door het verminderen van 
de barrièrewerking van de N6S. Daarnaast is het wenselijk het lokale verkeer niet door, 
maar rondom Vught te leiden door middel van een Randweg, 

Door de gemeente Vught is onderzoek verricht naar de mogelijkheden om een nieuwe ver-

keersstructuur van Vught-Noord te ontsluiten richting A2 en Vughterweg (Oranjewoud, 

2001b]. 

Varianten ten noorden en ten zuiden van de Isabellakazerne zijn voorgedragen als moge

lijke oplossingen. Door de gemeente Vught is uiteindelijk gekozen voor de zogenaamde 

variant 6, ten zuiden van de Isabellakazerne [gemeente Vught, 3001). Deze variant komt 

er op neer dat de aansluiting van Vught op de Randweg bij Hotel de Witte wordt doorge

trokken in westelijke richting naar een tracé ten zuiden van het voormalige fort Isabella. 

Deze weg kruist de spoorlijn in een tunnelbak. Onderdeel van deze ontsluitingsstructuur 

is het vervallen van de bestaande gelijkvloerse spoorkruisingvan de Loonsebaan. Variant 

6 geeft een betere verkeerskundige oplossing dan de varianten ten noorden van de Isa

bellakazerne en spaart de ecologische en landschappelijke waarden in de groenzone 

rondom de kazerne. 

Het Rijk streeft inmiddels actief naar het sluiten van gelijkvloerse spoorwegovergangen 

met drie sporen in het kader van de aanpak van de verkeersveiligheid. Dergelijke 

overgangen voldoen niet meer aan de veiligheidseisen. In dat kader wordt het wenselijk 

geacht om de overweg in de Loonsebaan op te heffen en te vervangen door een 

fietstunnet [Ministerie van Verkeer en Waterstaai, Railintrabeheer, Railned "Overwegen? 

Doen! 2002]. 
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Voor de auto-ontsluiting van het gebied Vught-noord is er met de aanleg van de nieuwe 

tunnel onder het spoor in de noordelijke randweg een goed alternatief beschikbaar. 

Landelijk gebied rondom 's-Hertogenbosch en Vught 

Gement, Drongelens Kanaal, voormalig fort Isabella, Langstraatspoordijk 

In het landelijk gebied rondom 's-Hertogenbosch en Vught zijn zowel natuur-, water-, 

landschappelijke als cultuurhistorische waarden aanwezig (zie paragraaf 5,3, 5.4, en 

5.6). Toekomstige ontwikkelingen moeten met al deze waarden rekening houden. Daarom 

is door de gemeente 's-Hertogenbosch in samenwerking met de gemeente Vught, de 

provincie, de waterschappen en de belangengroeperingen voor natuur en milieu een 

Totaalvisie, waarin vanuit de aspecten natuur, water, landschap en cultuurhistorie 

gewenste ontwikkelingen worden beschreven {zie paragraaf 2.2 en bijlage 3). 

Aandachtspunten hierin zijn de gewenste natuurontwikkeling in de Gement en de eco

logische verbindingen met de Moerputten en Bossche Broek (zie ook 5.3), de waterhuis-

houdingsproblematiek en de consequenties hiervan voor de Dommel en het Drongelens 

Kanaal {zie 5.4) en de inpassing van de landschappelijke waarde van de Gement en 

cultuurhistorische waarde van o.a, voormalig fort Isabella (zie 5.6). 

De Totaalvisie als geheel is nog niet vastgesteld door de betrokken overheden en 

derhalve geen autonome ontwikkeling. Een deel van de projectvoorstellen in de 

Totaalvisie is wel als autonoom aan te merken omdat deze al in een ander kader dan de 

Totaalvisie worden gerealiseerd. Deze ontwikkelingen maken deel uit van de referentie

situatie van de Randweg (bv, realisering EMS/ GHS, vispassage Vughterstuw). Een deel 

van de projectvoorstellen is nog in een visievormend stadium en nog niet vastgesteld. 

Voor een aantal projecten hangt realisatie samen de aanleg van de Randweg, De nog niet 

vastgestelde projectvoorstellen maken geen deel uit van de referentiesituatie voor de 

Randweg. Wel is daar waar mogelijk en/of noodzakelijk aangegeven wat de mogelijke 

consequenties en potenties zijn wanneer deze projecten gerealiseerd worden. 

5 .3 Natuur 

5.3.1 Natuurbeleid 

De natuurdoelstellingen voor het studiegebied worden voornamelijk uitgewerkt in: 

de aanmelding van een deel van de GHS tot speciale beschermingszone (SBZ) in het 

kader van de Habitatrichtlijn; 

het Structuurschema Groene Ruimte en de Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e 

eeuw; 

het streekplan, waarin de groene hoofdstructuur (GHS) en de ecologische hoofdstruc

tuur (EHS) is aangegeven; 

het natuurgebiedsplan Dommeldal-Noord en de Zandleij, waarin de natuurdoelen zijn 

vastgesteld; 

de startnotities en streefbeelden reconstructiegebieden IMeierij en Maas & Meierij; 

de uitwerking op gemeentelijk niveau in de bestemmingsplannen. 

In het bljlagenrapporl wordt in meer detail ingegaan op het beleidskader dat richting

gevend is voor de natuurdoelstellingen in het studiegebied. 

5.3.1.1 tiabitat- en Vogetrichtlijn 

Het hele gebied van Moerputten, Gement en Bossche Broek, als ook de verbinding via het 

Drongelens Kanaal tussen Gement en Bossche Broek, is aangemeld bij Europese Com

missie als Speciale Beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. De aanmelding 
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is gebaseerd op de habi tat typen " laaggelegen schraal hoo i l and" en "gras land met 

Mol in ia op kalkhoudende bodem en klei bodem" (zie kader) en het voorkomen van twee 

v l indersoorten: het Pimpernelblauwtje en Donker p impernelb lauwt je (zie kader). Het 

voorkomen van Drijvende vi/aterweegbree (een Habitatr icht l i jn bi j lage 2-soort) in enkele 

sloten in de Mai j [Provincie Noord-Brabant, 2000a] is in het kader van de Habitatr icht l i jn 

ook van belang. 

Met betrekking to t de Vogelr icht l i jn wordt over 10 jaar (opnieuw) bekeken of de Gement in 

aanmerk ing komt voor een eventueel aanwi jz ing als speciale beschermingszone op basis 

van het voorkomen van de Kleine Zwaan. 

5.3.1.2 Structuurschema Groene Ruimte en Nota Natuur, Bos en Landschap in de 2 1 * eeuw 

In het Structuurschema Groene Ruimte en Nota Natuur, Bos en Landschap in de 2 1 ' eeuw 

zijn voora l de bele idsr icht ingen op nat ionaal en regionaal weergegeven (zie bi j lage 3). 

5.3.1.3 Streekplan 

In het streekplan (Provincie Noord-Brabant, 2002a] is een groot deel van de Gement 

(waaronder Mai j , het deel van de Honderdmorgen ten noorden van de Gementweg] en de 

groenzone rondom voormal ig fort Isabella aangewezen als natuurpare l in het kader van 

de GKS (kaarteenheid GHS-natuur, natuurontwikkel ingsgebied) . De Gement en Bossche 

Broek zi jn " na t t e " natuurparels genoemd. De d i jken langs het Drongelens kanaal maken 

als "bestaand bos- en natuurgeb ied" ook deel uit van de GHS-Natuur. Het Drongelens 

kanaal zelf is aangewezen als ecologische verbindingszone en daarmee als natuurparel in 

het kader van de GHS-Natuur. De status van de Langstraatspoordi jk is niet geheel 

duidel i jk . Deels valt het onder de GHS-natuur (natuurontwikkel ingsgebied) , deels onder 

GHS-Landbouw (leefgebied kwetsbare soorten). 

De Honderdmorgen en een groot deel van Mai j val len binnen de Regionale natuur en 

landschapseenheid, de kop van de Mai j valt b innen de stedel i jke regio Waatboss 

(Waalwi jk, 's-Hertogenbosch, Oss). Hierbi j moet opgemerkt worden dat het voora lsnog 

een indicat ieve, nader uit te werken begrenzing betreft . 

kader Laaggelegen schraalhoolland en Grasland met Molinia 

'Grasland met Molinia (Pijpestroolje) op kalkhoudende bodem en klelbodem' behoort tot Nederlandse plantengemeen

schappen, vallend onder de Pijpestrootjesorde (16A, Schaminée et.al, 19%)- Strikt genomen wordt in de Habitatrichtlijn 

verwezen naar het 'Eu-Molinion', een continentale plantengemeenschap (verbond) die in Nederland niet voorkomt. De 

Atlantische variant, het 'junco-Molinion', komt wel in Nederland voor en hiertoe behoren blauwgrastanden ( léAa l ) . Het 

blauwgrasland, zeker goed ontwikkelde vormen, zijn in Nederland een zeldzaamheid geworden. In de omgeving van het 

studiegebied komt de gemeenschap nog voor in de Moerputten en het Bossche Broek. 

Deze vegetaties vormen reFerentiebeelden voor de natuurdceltypen Hz 3.7, Rl 3.4. 

'Laaggelegen schraalhoolland met Grote vossestaart (Alopecurus pratensls) en Grote pimpernel (Sangulsorba oFTicinalts) 

behoort tot de Clanshaverorde(16B); In het bijzonder tot het Verbond van Grote vossestaart (16Ba), dat ecologisch gezien 

min of meer Intermediair is tussen de Dotterbloem hooiland en en de Glanshaverhooilanden. Ook dit verbond is in goed 

ontwikkelde vorm een zeldzaamheid binnen Nederland; de associatie van Weidekervel en Grote pimpernel komt voor in de 

Blesbosch, fragmentaire vormen ervan worden ten noorden van's-Hertogenbosch aangetroffen. , " 

De vegetaties zijn referentiebeelden voor de natuurdoeltypen Hz 3.6 en Ri3.4. (Hogere zandgronden: h? 3.7 Vöchttg 

schaalgrasland en hz. 3.6 Bloemrijk grasland; Rivierengebied: ri 3.4natschaalgrasland, RI3.5Stroomdalgrasland). 

Beide graslandgemeenschappen (klasse l é ) hebben als gemeenschappelijke algemene standplaats vochtige tot natte (Gt 

I, II of l l l / l l l l*) , 's-zomers soms oppervlakkig uitdrogende gronden, deels op (tamelijk) droge gronden. De standplaats is 

mesotrooftoteutroof.alotniet bemest en de zuurgraad is matig zuur tot basisch. Graslanden van de Pijpestrootjesorde 

(16A) zijn matig productieve en schrale natte graslanden op een relatief voed sela tme tot matig voedselrijke, niet of licht 
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bemeste bodein, w a w W H H W B M f v o o r een groot deel van het jaar tot aan of zelfs boven maaiveld staat. Graslanden 
van het Grote vossestaartverbond(16Ba) zijn hooi(wei)landen op voedselrijke, vochtige zware zavel-tot lichte klei-en klei-
op-veengronden, die 's winters langere tijd onder water staan, maar 's zomers oppervlakkig kunnen uitdrogen. De 
inundatie wordt meestal veroorzaakt door Stijging van het grondwaterpeil tot boven maaiveld in laaggelegen komgronden 
t.g.v. geleidelijke stijging van rivierwaterpeil. 

Bronnen 
Bal, O., H.M. Beije, Y.R. Hoogeveen, S.R.|. Jansen en P.j. van der Reeste, 1995: Handboek Natuurdoeltypen in Nederland, 
(KC Natuurbeheer, Wageningen 
Schaminée, J.H.J., A.H.F. Stortelder, & E.J. Weeda, 1996: De Vegetatie van Nederland dt. 3 graslanden, zomen en droge 
helden. Opulus Presss, Uppsala/Leiden 

5.3.1.4 Natuurgebiedsplannen 

De Groene Hoofdstructuur, zoals in hoofdlijnen gedefinieerd en begrensd in het streek
plan is verder geconcretiseerd en gedetailleerd in natuurgebiedsplannen. Voor het 
studiegebied van de Randweg zijn met name de natuurgebiedsplannen 'De Zandleij' en 
'Dommeldal-Noord' [provincie Noord-Brabant 2002fg] van belang. In het 
Natuurgebiedsplan Dommeldal-Noord worden streefbeelden beschreven voor het 
Bossche Broek. In het Natuurgebiedsplan De Zandleij worden streefbeelden beschreven 
voor het Isabellabos, de Gement en het Drongelens kanaal. Voor het Isabellabos wordt de 
ontwikkelingvan natuurlijke bostypen voorgesteld met behoud van de specifieke 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Voor de Maij en Honderdmorgen wordt 
een ontwikkelingvan een aaneengesloten natuurgebied en open landschap bestaande uit 
vochtige tot natte, bloem- en soortenrijke schraalgraslanden (o.a Dotterbloemhooiland en 
Blauwgrasland), plaatselijk onderbroken door ruigten, moerasjes en struwelen voorge
steld. Voor het Bossche Broek wordt de ontwikkeling van een open beekdallandschap 
voorgesteld met vochtige lot natte soortenrijke graslanden (o.a. Blauwgrasland, Dotter
bloemhooiland) afgewisseld door zeggenmoerassen, poelen en opslag van struiken. 

5.3.1.5 Reconstructie 

In oktober 2002 is de m.e.r.-procedure voor de Reconstructie Zandgronden Noord-Brabant 
gestart met de publicatie van startnotities en streefbeelden [Provincie Noord-Brabant, 
2002bcde|. Het landelijk gebied van de gemeente Vught valt binnen reconstructiegebied 
Meierij, dat van de gemeente 's-Hertogenbosch binnen Maas en Meierij (zie verder bijlage 
3). De Maij, het noordetijk deel van de Honderdmorgen en Bossche Broek zijn in het 
streefbeeld aangewezen als Open Natuur, fort Isabeda, Vughtse heide en Moerputten als 
Gesloten Natuur; het zuidelijk deel van de Honderdmorgen als Open Gemengd (natuur, 
landbouw). De Gement is genoemd als zoekgebied voor waterberging. 

5.3.1.6 Bestemmingsplannen 

De Maij heeft een agrarische bestemming: het noordoostelijk deel in het Plan in 

onderdelen west uit 1945 van de gemeente 's-Hertogenbosch, het deel binnen de 

ringsloot in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Vught uit 1970. 

De Honderdmorgen ten westen van de Maysteeg en ten zuiden van Gement-weg is in het 

bestemmingsplan Buitengebied 1997 van de gemeente Vught bestemd als Natuurgebied. 

Het overige deel van de Honderdmorgen heeft een agrarische bestemming. 

Het groen langs het Drongelens Kanaal is bestemd tol bosgebied rn de bestemmings

plannen Buitengebied 1970 en 1997 van de gemeente Vught. 
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Ook het groen rondom het voormalig fort Isabella is bestemd tot bosgebied (bestem

mingsplan Buitengebied 1997, gemeente Vught). Het voormalig fort binnen de contouren 

van de lunetten is (nog) niet bestemd. Het deel van het Isabellabos op grondgebied van 

de gemeente 's-Hertogenbosch is in bestemmingsplan buitengebied Vught 1970 bestemd 

als natuurgebied en voor een klein deel in het bestemmingsplan natuurgebied 

Isabellalaan 1971 als natuurgebied met wetenschappelijke waarden. 

Het bestemmingsplan Baanvak-Zuid (1995) van de gemeente 's-Hertogenbosch bestemt 

de zone tussen spoor en Drongelens Kanaal als natuurgebied. 

5.3.2 Huidige natuurwaarden 

De Moerputten, Gement en Bossche Broek zijn ecologisch waardevolle gebieden. De lig

ging op de overgang van het dekzandgebied en rivierklei-/veengebied en de daaraan 

gerelateerde gradiënten in hoogte, reliëf, bodemsamenstelling en (grond-) waterhuis

houding, leiden tot een grote variëteit aan planten en dierensoorten. Een belangrijke 

factor is de hydrologische situatie: het gebied ondervindt een sterke invloed van diep 

kalkrijk kwelwater. 

Ook de dijken en oevers langs het Drongelens Kanaal, de Dommel alsmede de Lang

straatspoordijk en de beboste omgeving van het voormalige fort isabella (het zgn. isa

bellabos) zijn ecologisch waardevol. 

Voor de beschrijving van de natuurwaarden is gebruik gemaakt van gegevens van de 

Provincie Noord-Brabant (flora en vogels) en van particuliere organisaties (flora, vogels, 

zoogdieren, amfibieën en reptielen, vlinders en libellen). Daarnaast heeft in 2002 een 

aanvullende ecologische inventarisatie plaatsgevonden door Bureau Natuurbalans in 

opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch om een actueel beeld van de natuurwaarden 

te krijgen. Vooral deze laatstgenoemde inventarisatie is als basis genomen voor de in het 

MER beschreven natuurwaarden omdat ze recent, gedetailleerd en omvattend is uitge

voerd. In tegenstelling tot de andere inventarisaties beperkt die van Natuurbalans - Limes 

divergens zich overigens tot het plangebied en de directe omgeving. 

In bijlage 4 zijn alle bekende natuurwaarden weergegeven. Voor de bronvermelding van 

de gegevens wordt naar deze bijlage verwezen. 

5.3.2.1 Flora en vegetatie 

Op kilometerhok-niveau zijn floragegevens beschikbaar voor Maij, Gement, Bosche broek 

en Fort isabella {VOFF, 2001, FLORON). Verspreidingsgegevens op locatie zijn alleen 

beschikbaar voor Maij en Gement [Provincie Noord-Brabant 2000, 2001 en Natuurbalans 

2002], 

Waardevolle vegetaties in en rond hel studiegebied zijn: 
de deels kwelbeïnvloede grasland-, water- en verlandingsvegetaties in de Gement en 

Bossche Broek; 
het schraalgrasland, wilgenstruweel, drijftillen en open water in de Moerputten; 

de openwater-, moerasbos- en verlandingsvegetaties rondom het voormalige fort 

Isabella; 
de water-, oever- en taludvegetaties langs het Drongelens Kanaal 

de oever- en taludvegetaties langs de Langstraatspoordijk, langs de sloten en bermen 

langs de weg (b.v. Honderdmorgensedijk) 
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In de vier kilometerhokken van het studiegebied :;ijn in totaal 430 plantensoorten aange

troffen, waaronder ca. 30 beschermde en/of rode lijstsoorten (zie ook bijlage 4). 

De graslanden in De Maij, Honderdmorgen en delen van hel Bossche Broek worden in de 

huidige situatie intensief agrarisch gebruikt en hebben daarom beperkte floristische 

waarden. Kwel indicerende moerasplanten als Holpijp, Wateraardbei en Waterdrieblad 

komen beperkt voor in de sloten, in de sloten zijn ook andere kwelindicatoren als 

Duizendknoopfonteinkruid, Waterviolier en Drijvende waterweegbree aangetroffen 

[Provincie Noord-Srabant, 2001] (zie kaart B4-4). 

Langs de sloten in de Maij zijn Grote pimpernel, Brede waterpest, Gewone Dotterbloem en 

Waterdrieblad aangetroffen (Natuurbalans, 2002) (zie kaart 64-1- en B4-2). in het recente 

verleden is ook Wateraardbei gevonden [Provincie Noord-Brabant, 2001]. De Grote 

pimpernel is als waardplant van groot belang voor de, in het kader van de Habitatrichtlijn, 

beschermde vlindersoorten Pimpernelbtauwtje en Donker pimpernelblauwtje (zie kader 

en figuur B4-3)). 

In de Honderdmorgen is ook Drijvende Walerweegbree en Voszegge gevonden [Provincie 

Noord-Brabant, 2001]. Drijvende waten«eegbree, een beschermde soort volgens de 

Europese Habitatrichtlijn, is in het recente verleden ook in de Maij aangetroffen, maar niet 

tijdens de meest recente kartering [Natuurbalans, 2002]. 

Langs het Drongelens Kanaal staat met name Lange Ereprijs [Natuurbalans, 2002, 

provincie Noord-Brabant. 2001], Het stroomgebied van de Dommel is naast dat van de 

Overijsselse Vecht één van de twee bolwerken van Lange ereprijs in Nederland. 

Langs de Langstraatspoordijk is naast Grote pimpernel ook Moeslook en Tweestijlige 

Meidoorn gevonden [Natuurbalans, 2002]. 

5.3.2.2 

Op dijkjes en in wegbermen binnen het studiegebied zijn in het recente verleden soorten 

aangetroffen als Echte kanwij, Grote kaardenbol. Grasklokje, Goudhaver, Geel walstro. 

Wilde tijm, Moeslook, Tweestijlige Meidoorn en Steenanjer (FLORON, 2000). De exacte 

locaties van de groeiplaatsen is echter niet bekend. 

Het noordelijk deel van het Isabellabos wordt gevormd door een stuk Elzenbroekbos en 

een Wilgenstruweel. Het grootste deel van het bos is een oud eikenbos, waarin een gracht 

ligt. In de omgeving van de grachten ontbreekt de kruidlaag. Het zuidwestelijke eikenbos 

is vochtiger, en herbergt groeiplaatsen van Kleine maagdenpalm, Bosbies (Natuurbalans, 

2002] en Brede wespenorchis (Floron, 2000]. 

Fauna 

insecten 
In de Moerputten zijn in 1990 de rode lijstvlindersoorten Pimpernelblauwtje en Donker 
pimpernelblauwtje uitgezet (zie kader). Deze vlindersoorten zijn vermeld in bijlage 2 van 
de Habitatrichtlijn. De populaties hebben zich sindsdien gehandhaafd. (Her)kolonisatie 
van geschikte leefgebieden door deze vlindersoorten verloopt traag. De Maij is in principe 
geschikt als leefgebied voor de beide vlindersoorten: de Grote pimpernel komt daar voor. 
Onduidelijk is of de voor de voortplanting van de vlinders essentiële mierensoorten daar 
ook voorkomen. 

kader Pi mpem el blauwtje 
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PImpernelDnMMV(Miicu//ne(i teleius) en Donker pimpemelblauwtje [Macutinea nausithous) z\\a twee zeldzame en met 

uitsterven bedreigde vlindersoorten, waarvan in Europa nog maar een klein aantal populaties voorkomt. Beide soorten 

kennen -zoals veel blauwtjes- een complexe en kwetsbare symbiose met mieren. De rupsen scheiden een suikerhoudende 

stofaf, die door de mieren wordt gegeten. De rupsen verblijven een deel van hun leven in het mierennest, overwinteren en 

verpoppen daar. Ze voeden zich met mierenbroedsel en ander voedsel dat door de mieren wordt aangevoerd. De afhanke

lijkheid van een bepaaldemierensoort is groot; zonder de juiste mierensoort kunnen de rupsen zich niet tot vlinder 

ontwikkelen. 

De vlinders zetten hun eieren af op de bloemen van de Grote pimpernel (Santjuj'sarbao^cfna/Zs). De rupsen voeden zich 

met het binnenste van de bloembodem en laten zich na de tweede vervelling op de grond vallen. Door mieren {Donker 

Pimpernelblauwtje: Myrmica rabra; Pimpernelblauv^je: Myrmt'ca scQbrinodis) worden de rupsen meegenomen naar het 

nest, waar de overige rupsenstadia worden doorgemaakt tot de verpopping in de vroege zomer. 

De Grote pimpernel Is een soort van onbeschaduwde, grazige plaatsen waar in de winter hoge grondwaterstanden- tot op 

het maaiveld- voorkomen en die in de zomer oppervlakkig uitdrogen. Vroeger kwam de soort veel voor in niet of matig 

bemeste hooilanden. 

In de Maij, Gement en het Bossche Broek komt de Grote Pimpernel nog op veel plaatsen voor, met name In (sloot) bermen 

[provincie Noord-Brabanl, 2001). Het voorkomen in de Maij is beperkt tot enkele bermen. In de Moerputten wordt de Grote 

Pimpernel bedreigd door verdroging. Daarnaast zijn in 1995 planten per abuis gemaaid (Rijken, 2002). 

In tiet kader van het beschermingsplan dagvlinders [LNV, 1990] zijn het Pimpernelblauwrtje en het Donker pimpernel-

blauwtje in 1990 opnieuw geïntroduceerd in de Moerputten [Wynhoff, 2001|. De uitgezette exemplaren waren afkomstig uJt 

Polen. De introductie was succesvol. Populaties van beide soorten zijn nog steeds aanwezig, maar zijn klein. De 

verspreiding van de vlinderverloopt echter traag, deels door natuurlijke oorzaak, de vlinder is honkvast, deels door 

onnatuurlijke oorzaak o.a. door onachtzaamheid bij (gemeentelijke) werkzaamheden . Groei en migratie van de populatie 

In de Moerputten en over de Langstraatspoordijk Is gering. De populatie wordt daarmee ernstig bedreigd [Rijken, 2002] 

Bronnen: 
Rijken. A., 7-11-2002. Aanslagen treffen zeldzame vlinders, artikel Brabants Dagblad 

LNV, 1990: Beschermingsplan Dagvlinders. Ministerie Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 's-Gravenhage 

Provincie Noord-Brabant, 2001: Gegevens veldinventarisatie flora zomer 2000. 

Weeda, E.)., R. Westra, Ch. Westra S T. Westra. 1987. Nederlandse Ecologische Flora, deel 2. IVN 

Wynhoff, I,. 2001: At Home on Foreign Meadows: the Relntroductlon oftwo Macutinea Butterfly Species Dissertatie 

Wageningen 

Ui l gegevens van de Vl inderst icht ing (1991 t / m 2000) b l i jk t dat in het studiegebied van 

de Randweg (Mai j , Isabel labos, Drongelens Kanaal, Langstraatspoordi jk) vr i jwel geen 

bedreigde en /o f beschermde l ibel len en vl inders zi jn aangetrof fen. De waargenomen 

Koninginnepage (1 exemplaar in 1992) , een bedreigde soort volgens de Rode Lijst, l i jkt 

een incident. 

Ti jdens de aanvul lende ecologische inventarisat ie van 2002 Is langs het Drongelens 

Kanaal en de Langstraatspoordi jk de l ibelsoort Glassni jder waargenomen, d ie als kwets

bare soort is opgenomen op de Rode Lijst [Natuurbalans, 2002] (zie kaart Sii-7). 

In het studiegebied zijn Zwartsp r ietd ikkop je. Klein koolwi t je , Klein geaderd wi t je en de 

Argusvl inder (Vl inderst icht ing, 1991-1993) in redel i jke aantal len waargenomen. Dit zijn 

allen begeleidende soorten van hal fnatuur l i jke gras landen. De Argusvl inder is een zoge

heten i-soort, hetgeen wi l zeggen dat Nederland een relatief grote betekenis heeft voor 

het behoud van deze soort. IVlinder frequent aangetroffen i-soorten zi jn Koevinkje. Oranje 

zandoogje en Bruin zandoogje (Vl inderst icht ing, 1991-1992) , begeleidende soorten van 

bossen en hal fnatuur l i jke gras landen. fHet Pimpernelblauwt je en het Donker p impernel-

blauwje zijn niet aangetrof fen. 

Het studiegebied is potent ieel waardevol voor beschermde insectensoorten als Kleine 

i jsvogelvl inder. Bont d ikkop je . Bruine e ikenpage. Moerasspr inkhaan en Wrattenbi j ter . 
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ampbiën en reptielen 

In het studiegebied zijn met name de Moerputten en het Bossche Broek waardevol voor 

amfibieën. Maar ook het Dommeldal, het Drongelens kanaal, het Isabellabosje en de 

eendenkooien in de Gement zijn potentieel goede amfibieënbiotopen voor soorten 

beschermd in het kader van de Habitatrichtlijn, zoals Kamsalamander en Heikikker. 

In de Maij zijn de Kleine watersalamander. Gewone pad. Bruine kikker en Middelste groe

ne kikker aangetroffen [Natuurbalans, 2002; SAVON, 2000) (zie kaart B4-7). Deze soorten 

zijn tevens in het Isabellabos waargenomen. De genoemde soorten zijn niet bedreigd, 

maar wel beschermd in het kader van de flora- en Faunawet. 

vissen 

Bij viswaarnemingen in sloten en wateren in De Maij en in het Isabellabos zijn Snoek 

(alleen Isabellabos) en Driedoornige stekelbaars en Tiendoornige stekelbaars (zowel De 

Maij als Isabellabos) aangetroffen. Bedreigde of beschermde vissoorten zijn niet 

aangetroffen. 

vogels 
De Gement en de Bossche Broek zijn belangrijke gebieden voor broedvogels, met name 

voor weidevogels (zoals Kievit, Grutto, Wulp, Scholekster), vogels van kleinschalige land

schappen (zoals Veld leeuwerik, Graspieper) en moerassige gebieden (Watersnip). De 

Kleine zwaan, (Taiga)rietgans en Kolgans zijn belangrijke wintergasten. 

Door de provincie is de Gement en Bosche Broek uitgebreid gekarteerd op broedvogels 

(kaart B4-5). In 2002 is een aanvullende inventarisatie uitgevoerd door Natuurbalans 

(kaart B4-6). Daarnaast zijn gegevens van SOVON (1998-2000) en van de IVN/Vogelwacht 

(1995) beschikbaar, echter op kilometerhok-niveau. De bovengenoemde gegevens zijn 

samengevoegd rn bijlage 4. 

In de Maij zijn vooral algemene soorten waargenomen (zie bijlage 4): 
voedselrijk akkerland: met name Kievit, maar ook Gele kwikstaart; 

voedselrijk open water: Meerkoet, Fuut. Canadese Gans; 

rietland: Kleine Karekiet, Rietgors; 

bos, struweel: o.a. Bosrietzanger, Vlaamse Gaai. 

Minder algemene broedvogels In de Maij zijn Blauwborst (Vogelrichtlijnsoort), en 

Roodborsttapuit (Bedreigd) [Natuurbalans, 2002]. 

Langs de rand van het Isabellabos zijn onder andere algemene soorten als Fuut .Canadese 

gans. Boomkruiper, Fitis, Koekoeken Zwartkop aangetroffen. 

De Gement is van belang voor overwinterende zwanen en ganzen. !n december 2002 zijn 

ten zuiden van de eendenkooien ca. 750 Kleine zwanen, 60 Taigarietganzen, 50 

Nijlganzen en enkele Grauwe ganzen geteld (mondelinge mededeling K. Akkers, 

gemeente *s-Hertogenbosch). Begin januari 2003 zijn in de gehele Gement ca. 1500 

Kleine zwanen geteld [Natuurbalans, 2003].De dieren hebben een voorkeur voor 

voedselrijke graslanden en (maïs)akkers. Daarom is de Maij voor deze soort minder 

geschikt. 

Het Isabellabos zelf heeft een bijzondere waarde voor veel vogelsoorten, waaronder 

beschermde broedvogelsoorten (Groene Specht) en provinciale aandachtsoorten (onder 

andere Buizerd, Sperwer, Boomklever en Kleine bonte specht) (zie bijlage 4). Het aantal 

aangetroffen vogelsoorten is gezien de beperkte omvang van het bos uniek. De Buizerd 
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bezet al ruim 10 jaar een horst in het noordwestelijke bosje bij de Isabellakazerne. Dit is 

een grote horst, die ook zichtbaar is vanaf de weg. Soorten als Buizerd, Sperwer. 

Appelvink en Groene specht hebben een groot territorium. Voor de;e soorten, waarvan 

slechts per soort één broedpaar is waargenomen, fungeert het gehele Isabellabosje als 

leefgebied. De Boomklever heeft een middelgroot territorium. Omdat van deze soort 

echter 3 broedparen zijn waargenomen, is het gehele bosje eveneens van belang als 

leefgebied. 

Uit gegevens van SOVON blijkt dat in, of in de directe omgeving van, het IsabeÜabos 

Patrijs, Watersnip en Blauwborst zijn aangetroffen. Dit wordt niet bevestigd door de 

inventarisatie van Natuurbalans, 

Maij, Honderdmorgen, Bosschebroek en isabellabos worden in de huidige situatie betast 

met geluid door wegverkeer en spoorlawaai. Dit beperkt de potenties van de gebieden 

voor broedvogels (Reijnen et al, 1992). De hiervoor berekende geluidcontouren (onder 

andere de 43 dB{A) en de AZdBtA) contour, immissieniveausvoor hoogte van 1,5 m) zijn 

weergegeven op de kaarten in bijlage 7, De kaarten laten zien dat de randen van de 

gebieden (sterk) worden belast met geluid. De waarden liggen hoger dan de kritische 

waarde van 47dB(A), Voor de Maij en de Hondermorgen leidt het gebruik van de Honderd-

morgensedijk tot een duidelijke belasting met geluid. In paragraaf 7.3 is dit in samenhang 

met de beschrijving van de effecten van de Randweg kwantitatief uitgewerkt. 

zoogdieren 

Langs het Drongelens Kanaal en Langstraatspoordijk zijn Dwergvleermuis, Laatvlieger, 

Rosse vleermuis en Watervleermuis waargenomen. In het Isabellabos daarnaast ook 

Ruige dwergvleermuis waargenomen [Natuurbalans, 2002] (zie kaart B4-8). Exacte 

locaties zijn niet bekend, omdat op km-hok is geïnventariseerd. De Dwergvleermuis en de 

Laatvlieger zijn typische gebouwenbewoners, zowel in de winter als zomer. 

Watervleermuis en Ruige dwergvleermuis gebruiken als wlnterverblijf gebouwen, maar als 

zomerverblijf boomholtes. Alleen de Rosse vleermuis verblijft het gehele jaar door in 

boomholtes. Vanaf het voorjaar tof in dezomerverblijven vleermuizen veelal in groepen 

bij elkaar, zogeheten kraamkolonies, waarin mannetjes niet worden geduld. Uit 

inventarisatiegegevens van Bureau Natuurbalans (2002) blijkt dat er in het noordelijk 

deel van het Isabellabos geen kolonies zijn aangetroffen. Het Isabellabos is geschikt als 

leefgebied voor vleermuizen, maar tot op heden zijn geen broedplaatsen of kolonies 

aangetroffen. 

Het Drongelens kanaal en Dommel zijn uitstekend geschikt als foerageergebied voor be

paalde soorten vleermuizen, met name de Watervleermuis. De Rosse vleermuis daaren

tegen fourageert voornamelijk hoog in de lucht, boven de boomtoppen. 

Daarnaast komen in het studiegebied algemene en beschermde zoogdiersoorten voor als 

Bosspitsmuis, Mol, Vos, Wezel, Rosse woelmuis. Veldmuis, Dwergmuis, Bosmuis, Haas, 

Konijn en Egel [Natuurbalans, 2002] (zie kaart B4-9). De Waterspitsmuis is niet in het 

studiegebied aangetroffen en het voorkomen van deze beschermde Rode lijst soort is niet 

waarschijnlijk. Van de Vos zijn geen burchten en pijpen aangetroffen. 

Buiten het studiegebied voor de Randweg, in de Bossche Broek en langs het Drongelens 

kanaal bij Cromvoirt is de Das waargenomen. 
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5.3.2.3 Ruimteli)ke ecologische relaties 

Het studiegebied van de Randweg is van groot belang in de ecologische verbinding tussen 

Vlijmensch Ven, Gemeentes Weiden, Moerputten, Gement enerzijds en Bossche Broek, 

Pettelaar, Sterrenbosch en Dooibroek anderzijds. 

Uit onderzoek van Alterra [Alterra, 2000] blijkt dat : 

de natuurgebieden ten oosten en ten westen van de geplande Randweg sterk aan 

elkaar verwant zijn; 

het natuurgebied de Bossche Broek te klein is om als geïsoleerd gebied de 

biodiversiteit op peil te kunnen houden en dat uitwisseling van soorten met de 

Gement {en Moerputten) mogelijk moet zijn; 

uitwisseling tussen de Bossche Broek en de Gement én met het zuidelijk deel van de 

Bossche Broek tevens van groot belang is voor de verdere uitbreiding van het 

leefgebied van de Das. 

In de huidige situatie zijn zowel droge als natte verbindingen aanwezig. 

Belangrijke droge verbindende elementen zijn de Langstraatspoordijk en de dijken langs 

het Drongelens Kanaal. De huidige verbindende functie van deze dijken lijkt echter 

beperkt. Zo verloopt de verspreiding van de uitgezette vlindersoorten Pimpernelblauwtje 

en Donker Pimpernelblauwtjes langzaam. De dijken langs het Drongelens kanaal zorgen 

naast een verbindende functie voor droge soorten ook voor een barrièrewerking in de ver

plaatsingvan natte soorten vanuit de Gement naar het Drongelens kanaal en Bossche 

Broek. 

Het Drongelens kanaal zelf vormt ten noorden van de Vughterpoorteen natte en aqua-

tische verbinding tussen Gement en Bossche Broek voor soorten als Glassnijder, 

Middelste groene kikker en Bruine pad. De passagemogelijkheden zijn echter beperkt en 

de uitstralingshinder van het verkeer op de Vughterbrug, Willems- en Wilhelminaplein is 

groot. De uitstralingseffecten van de Vlijmenseweg zijn waarschijnlijk beperkt, omdat 

deze achter een dijk ligt. 

Daarnaast vormen de Dommel en het Drongelens Kanaal een natte verbinding van het 

studiegebied met stroomopwaarts gelegen natuurgebieden. Via de Stadsdommel en 

DIeze zijn het Drongelens Kanaal en de Dommel ecologisch verbonden met Maas. 

Het Isabellabos vormt een zowel een droge (bos) als een natte (grachten) "stepping-

stone" tussen Gement en Bossche Broek. 

Het gebied tussen de isabellakazerne en Vughlerpoort zou een droge-vochtige verbin

dende functie kunnen hebben voor soorten als als Haas, Ree, Egel, Konijn, 

Pimpernelblauwtje en Donker pimpernelblauwtje, maar functioneert slecht door de 

doorsnijdingen van de infrastructuur van de Isabellalaan, de Vughterweg en de spoorlijn. 

Tevens kunnen de huidige natte verbindingen van het Drongelens Kanaal en de Dommel 

voor de doelsoorten een barrière vormen. 

De Vughterpoort en de hierop geconcentreerde bebouwing en infrastructuur (spoorlijn, 

Vughterweg en Isabellalaan) en de stuw tussen Dommel en Drongelens Kanaal vormen 

een barrière voor ecologische uitwisseling tussen de Gement en Bossche Broek. 
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5,3.3 Autonome ontwikkeling 

flora en fauna 

tn de het studiegebied vinden belangrijke autonome ontwikkelingen op het gebied van 

flora en fauna plaats. De Gement, Bossche Broek en de natte verbinding ertussen zijn 

aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn (zie 

paragraaf 5.3.1.2). De Maij, Honderdmorgen en Isabellabos worden als (deels natte) 

natuurparel in het kader van de EHS en GHS (verder) ontwikkeld (zie [paragraaf 5.3.1.1). 

Daarbij worden de streefbeelden, zoals beschreven in de natuurgebiedsplannen 

Dom meld a I-N oord en Zandleij (zie paragraaf 5.3.1.3) als basis gebruikt. Realisatie van de 

EHS en GHS zal leiden tot een toename van natuurwaarden in het studiegebied van de 

Randweg. Ook in de Totaalvisie [Arcadis, 2002b] heeft natuur en met name ecologische 

aspecten een duidelijke plaats (zie paragraaf 2.2 en bijlage 3). Realisatie van de plannen 

gepresenteerd in de Totaalvisie zal leiden tot een verdere toename van natuurwaarden in 

het studiegebied van de Randweg. Autonome toename van natuurwaarden heeft ook een 

positief effect op de (naluur)-recreatieve waarde. 

Voor de Gement wordt een gezoneerde natuurontwikkeling voorgestaan in compar

timenten (gekoppeld aan de indeling van de Gement in compartimenten ten behoeve van 

eventuele retentie). In de Maij wordt verdere vernatting voorgesteld. Dit zou een toename 

betekenen van bloemrijk witbolgrasland. Grootschalige realisatie van 

dotterbloemhooiland is binnen dit tijdsbestek niet aannemelijk. Hieraan gerelateerd 

kunnen in eerste instantie ook de aantallen weidevogels en dagvlinders van bloemrijk 

grasland toenemen ten opzichte van de huidige situatie door toename van 

structuurvariatie respectievelijk toename van de soortenrijkdom. Bij verdergaande 

verschraling zal het effect op weidevogels negatief zijn. De dijkjes in de Maij zullen bij een 

verschralend beheer ook een toename van kruiden laten zien. Door peilverhoging in het 

Drongelens kanaal kan de kwelafvang worden verminderd. In het zuidelijk deel van de 

Gement wordt een ontwikkeling tot natte struinnatuur voorgesteld, een afwisseling van 

open water, nat grasland, moeras en broekbos en beheer door grote grazers, in het 

noordelijk deel van de Gement wordt gemikt op behoud en versterking van bestaande 

waarden: vochtige en natte, deels voedselrijke graslanden, extensief beheerd met 

mogelijkheden voor weidevogels en Kleine Zwaan. 

In het isabellabos wordt deels de ontwikkeling van nat natuurbos voorgestaan. De 

bosschages dienen te worden uitgedund en de oeverzones moeten moerasachtig worden. 

In het Bossche Broek wordt herstel van de schraallanden, vernatting en ontwikkeling van 

Elzenbroekbos voorgesteld. 

Daarnaast speelt in het studiegebied een aantal autonome ruimtelijke ontwikkelingen (zie 

ook par. 5.2.2): ontwikkeling van Willemspoort en ontwikkeling van voormalig fort 

Isabella. De ontwikkeling van de Willemspoort heeft naar verwachting geen blijvende 

Invloed op de natuurwaarden in de omgeving (Langstraatspoordijk, Gement). Tijdens de 

bouwperiode voor de uitbreiding van het ziekenhuis en Willem-i college kan tijdelijk 

verstoring en daardoor mogelijk verlies van natuurwaarden optreden. De bouwactiviteiten 

zullen met name op vogels en vleermuizen een verstorende werking hebben. 

De toekomstige ontwikkeling van de Isabellakazerne vindt plaats in een gebied met be

langrijke natuurwaarden. Het beleid van de gemeente Vught is erop gericht bij de ontwik

keling van deze locatie bestaande landschappelijke en natuurlijke waarden Ie behouden. 

Verwacht mag worden dat alleen tijdens de ontwikkelingsfase tijdelijk sprake zal zijn van 

verstoring van natuurwaarden, met name vogels en vleermuizen. 
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Als gevolg van de toename van het verkeer in het studiegebied neemt de geluidbelasting 

toe. Dit speelt zowel in het Bossche Broek als in Maij en Honderdmorgen. Voor Maij en 

Honderdmorgen zal het afsluiten van de Honderdmorgensedijk leiden tot een afname van 

de geluidbelasting midden in de groene gebieden. 

De autonome toename van autoverkeer op de Vlij menseweg tussen de spooronder-

doorgang en Onderwijsboulevard zal mogelijk een geringe extra verstoring van de 

natuurwaarden in de Maij en in de verbinding langs het Drongelens kanaal van de Gement 

en de Bossche Broek tot gevolg hebben. 

De geluidcontouren voor de autonome ontwikkeling zijn opgenomen in bijlage 7. In 

paragraaf 7.3 is dit kwantitatief verder beschreven in samenhang met de effecten van de 

Randweg. 

Ruimtelijke ecologische relaties 
In de Totaalvisie heeft ontwikkelingvan (robuuste) ecologische verbindingen een centrale 

rol gekregen. 

Onder andere op basis van het provinciaal beleid en op grond van een onderzoek van 

Alterra [2000] wordt gestreefd naar de ecologische relaties en verbindingszones zoals 

weergegeven in tabel 5.2. In het onderzoek van Alterra wordt reeds rekening gehouden 

met de aanleg van de Randweg. Bij realisatie van de voorgestelde verbindingszones 

zullen een groot deel van de huidige knelpunten opgeheven of minder bepalend worden. 

Figuur 5.4 geeft sfeerbeelden van mogelijke verbindingszones in het studiegebied van de 

Randweg. 

Tabel 5.2 Ecologische relaties en verbindingszones in studiegebied Randweg 

droog/d rUE« verblndinsszone drvssa verblndlngszone aquatlsche verbind insszone 

locatl* ten zuiden van fort Isabella ten nootder van fort Isaöeila Vughlerbrug 

T* verbinden 

(•bieden 

Gemen 1-Bossche Broek Gement-Bossche Broek Dommel - Drongelens Kanaal -

Aa/Dieze/Uaas 

GMuoorten • Das, Ree. Haas 

• Kamsalamandet, Heikikker, 

Pimpernel blauwtje, Donker 

plmpernelblauwrtje 

Heikikker. 

Kamsaiamander 

• Waterspitsmuis 

> (Pimpernelblauwtje en 

Donker 

pimpernelblauwtje) 

> Kleine modderkruiper, Bermpje 

• Glassnijder 

• Heikikker, Kamsalamander 

• Waterspilsmuis 

• (Pimpernelblauwtje en Donker 

pimperneiblauwtje} 

Overige 

profiterende 

soorten 

• marterachllgen 

• kleine en middelgrote 

zoogdieren en amflbieën 

• libellen 

• am^bieën 

• kleine zoogdieren 

gebonden aan 

moefassige 

oevervegetatie 

• vissen 

• macrofauna 

• libellen 

• amHbieën 

• kleine zoogdieren gebonden 

aar) moerassige oevervegetatie 

De realisatie van de vispassage in de Vughterstuw moei de vismigratie in de Dommel en 

Drongelens Kanaal stimuleren. Daarnaast moet het Drongelens Kanaal een 

verbindingszone voor waterbegeleidende soorten worden als Waterspitsmuis, 

Kamsalamander, Pimpernelblauwtje. 

Rondom het Isabellabos worden ecologische verbindingszones aan zowel de zuidzijde 

(brede bossingel, soorten als Das en Ree) als noordzijde (nat, waterbegeleidende soorten 

als Waterspitsmuis, Kamsalamander, Pimpernelblauwtje) voorgesteld. 

In de Totaalvisie worden in ruimer verband verbetering en/of realisatie van ecologische 

verbindingsmogelijkheden voorgesteld tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het 

Bossche Broek (passage A2) en tussen de Gement, Moerputten en Engelermeer (passage 

AS9)[Arcadis. 2002b]. 
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5.3.4 Habitat' en Vogetrichtlijn/Flora- en Faunawet/EHS en Streekplan/Rode iijst 

In deze paragraaf is een overzicht opgenomen van alle in het studiegebied voorkomende 

beschermde en Rode lijst-soorten. 

Beschermde soorten betreffen soorten uit de Vogel en Habitatrichtlijn en soorten die 

beschermd zijn in het kader van de Flora- en Faunawet. Voor de planten zijn daarbij ook 

soorten van de provinciale Rode Lijst vermeld. 

Bij de effectbeschrijving zijn ook Rode lijst-soorten van belang omdat de bescherming van 

deze soorten extra aandacht moet krijgen, volgend uit de Conventie van Bern. 

De beschermde soorten worden ook afzonderlijk behandeld in de bijlage Toetsing aan het 

afwegingskader van de Habitatrichtlijn en de Flora- en Faunawet. 

Flora en vegetatie 

In het studiegebied (de kilometerhokken 410-147, 410-148,409-U7 en 409-148} zijn 

plantensoorten van de Rode lijst en beschermde soorten aangetroffen. Deze staan ver

meld in tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Beschermde en/of Rode lijst-plantensoorten in het studiegebied 

Randweg 's-Hertogenbosch-Vught. 

Nederlandse naam EG 

Habitatrichtlijn 

Flora- en 

Faunawet 

Rl 

2000 

Aantal km 

hokken 

Drijvende Walenweegbtee DeMaij. Gement P, 11, IV ja KW 

Sleenanjer Genten t ja KW 

Waterdiieblad De Maij ja GE 

Zwanebloem De Mail ja TTJB 

Gewone dotterbloem De Maij. Gement ja TNB 

Grasklokje De Maij, Gement ja BIB 

Gtole kaardebol De Maij ia TNB 

Brede wespenorchis Isabellabos ia TNB 

Gewone vogelmelk DeMaij en/oFhet Bosche 

broek 
ja TNB 

Klein glaskruid De Maij en/oE het Bosche 

broek 

ia TNB 

Lange ereprijs Langs Drongelens kanaal ja TNB 

Kleine maagdenpalm Isabellabos ja TUB 

Slofhak Bossche broek (?) nee GE 

Echte kanwij De Maij nee GE 

Twee^tijlige meidoorn Langstraatspoordijk nee GE 

Brede waterpest De Maij, Gement nee GE 

Wateraardbei De Maij nee GE 

Kleine ratelaar De Maij nee GE 

Krabbenscheer Bossche broek (?) nee GE 

Goud haver langstraatspoordijken dijk 

Drongelens kanaal 

nee GE 

Hondsvi'ooitje De Maij nee GE 

Bevertjes Gement (?) nee KW 

Vosïcgge Gement nee KW 

Vlottende bies De Maij nee KW 

Wilde tijm Diik Drongelens kanaal nee BE 

EG Habitat richlli jn: P l i , iV: genoemd In bijlagen il en IV (aanwijzing speciale gebieden ensir ikte 

bescherming vereis!) en tevens prioritaire soort. 

Flora- en Faunawet: In het kader van een wijziging in deze wet (per 1-7-2002) dient de 

beschermingscalegorie waarin een soort valt nog nader te worden vastgesteld 

RL 2000: TNB: thans niet bedreigd; GE: gevoelig; KW: kwetsbaar; BE: bedreigd. 
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Figuur 5.4a Sfeerbeeld natte ecologische verbindingszone (Alterra, 2000] 

btid79van251 

Rguur 5.4b Sfeerbeeld droge ecologische verbindingszone (Alterra, 2000) 

De groeiplaatsen van bedreigde en beschermde plantensoorten in de Maij en de Honderd 
morgen zijn weergegeven in bijlage 4. De groeiplaatsen van Grote pimpernel (op zich niet 
beschermd, maar waard plant van beschermde vlindersoorten) is weergegeven in bijlage 
4. 

Het habitatgebied 49 (zie figuur 5.5) Is aangemeld op grond van de typen "laaggelegen 
schraal hooiland" en "grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem". De 
hiertoe behorende plantengemeenschappen (resp. de associatie van Weidekervel en 
Grote pimpernel en het blauwgrasland) komen in het plangebied voor de Randweg niet 
voor. Wel heeft het plangebied potenties voor deze plantengemeenschappen. 
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Insecten 

In tabel 5.4 staan aangetroffen dagvlinders en libellen weergegeven die vermeld zijn op 

de rode lijst. De waarneming van de Koninginnepage dateert echter van 1991 en is als 

zodanig weinig representatief. Beide soorten zijn niet beschermd op grond van de Flora-

en Faunawet of de EG Habitatrichtlijn. 

Tabel 5.4 Rode lljstsoorten dagvlinders en libellen In het Randweg 's-

Hertogenbosch-Vught. 

Nederlandse naam Welenschappelijke naam Locatie/ KM-hoh Rode lijst EG 

Habilatrichtlrjn 

Rora- en 

Faunawet 

Koninginnepage Papilio machaon US-ü lO GE nee 

Glassnijder Brachytron piatense Langstraat 

spoordijk / 

Drongelens kanaal 

KW nee 

Rr>de Lijst: GE: gevoelig: KW: kwetsbaar 

Het Ptmpernelblauwtje en Donker pimpernelblauwtje, die van belang zijn voor de aan

melding van het habitatgebied 49, hebben zich nog nietvanuit de Moerputten verspreid 

naar het studiegebied. 

Amfibieën en reptielen 

In het studiegebied zijn algemeen voorkomende amfibieën aangetroffen. Deze zijn op 

grond van de Flora- en Faunawet beschermd. Omdat de soorten noch in bijlage IV van de 

habitatrichtlijn en evenmin op de rode lijst vermeld zijn, zal voor deze soorten een licht 

beschermingsregime gaan gelden binnen de Flora- en Faunawet. De toedeling van soorten 

aan de verschillende beschermingscategorieën moet echter nog per AMvB worden vast

gesteld. 

Tabel 5.5 Beschermde en/of Rode lljst-amflbleën In het studiegebied Randweg's-

H ertogen bosch -Vught. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke 

naam 

Locatie EG Habitat-

richtlijn 

Flora- en 

Faunawet 

Rode lijst Aantal KM 

hokken 

Kleine 

watersalamander 

Triturui vulgahs Maij ia ™e 3 

Gewone pad Bufobiifo Uai j , Isabella V ja TNB 4 

Middelste Groene 

Kikker 
Kana escalenta Matj. Isabdla i» TNB 7 

Bruine kikker Haitê Itmponria Mali . iMbel la ja TNB 3 

HabitatrlchtU|n; Bijlage V: soorten waarvoor het onttrekken aan de natuur en de exploitatie aan 

beheersmaatregelen kunnen worden onderworpen. 

Rode lijst: TNB: thans niet beschermd 

vogels 

Evenals de zoogdieren en amfibieën zijn alle inheemse vogels in principe beschermd op 

grond van de Flora- en Faunawet. In tabel 5.6 staan alle in het studiegebied 

waargenomen vogelsoorten weergegeven die ofwel vermeld zijn in bijlagen van de EG-

vogelrichtlijn, dan wel op de Rode lijst genoemd worden. De totale lijst met aangetroffen 

vogelsoorten, inclusief de bronvermelding, is weergegeven in bijlage 4. 
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Tabel 5.6 Beschermde en/of Rode Irjst-vogelsoorten In het studiegebied Randweg 

's-Hertogenbosch-Vught. 

Nederlandse naam Wetenschappeiijke 

naam 

Locatie Verblijf EG 

Vogel-rlchtllin 

Flora- en 

Faunawei 

Rode lijst 

Blauwe klekendief Circus cyoneus G F 1 ja BE 

Ijsvogel Alcedo atthls D F 1 ja BE 

Blauw borst Lusc'mia svecica Y,I,BB B 1 ja TNB 

Brandgans Branta leucopsls BB W 1 ja TNB 

Bruine klekendief Circus aeruginosus M,BB F 1 ja TNB 

Kleine ïwaan Cygnus columbianus G,BB W 1 ja TNB 

Ooievaar CIconia clconia G F 1 ja EB 

Slechtvalk Faico peregrinus G F 1 ja TNB 

WespendleF Pernis opivorls M F 1 ja TNB 

WMde ryiaan Cygnus cygnus G W 1 ja TNB 

Kemphaan PMIomochus pugnax BB T l . l l /? ja BE 

Goudplevlei Ptuvialis opricaria G W I.II/2 ja TNB 

Patrijs Perdixperdix G,Y,I B l l / l ia KW 

Fazant Phaslanus colchicus M.G.V.BB S 11/1 ia TNB 

Zomedaling Anas querquedela BB B l l / l ia BE 

Watersnip Gallinago gollinago G.I.BB 6 11/2 ja KW 

Grauwe gans Anseranser G w 11/2 ja TNB 

KulFeend Aytthya fuligula D,BB B 11/2 ja TNB 

Meerkoel Fulico otra 1 B 11/2 ja TNB 

Pljlstsart Anas ocula G W.T i l /2 ja TNB 

Slobeend Ar]as clypeata M,G B 11/2 ja TNB 

Smient Anas penelope G T 11/2 ja TNB 

Tafeleend Aythya férina 0 TW 11/3 ja TNB 

Wintertaling Anas crecco BB w PI/2 ja TNB 

Grutto Limosa llmosa G.CB B H/2 ia GE 

Tureluur Trlngo totanus G B 
11/3 

ja GE 

Paapje Saxiocoia rubetra G B ja 8E 

Roodborsttappult Saxiocila torquata Y B ja BE 

Ta puit Oenonthe oenanihe U.G.BB T ja BE 

Bontbekplevier Charadrius Maticula BB T ja GE 

Dodaars Tacbybaptus rupcollls BB W(B) ja KW 

Groene specht PIcus virldus G.l B ja KW 

b l i dB ]v in2S l 

Locatie: M: Moerpulten; G: Cement; Y: Maij; D; Dommel; 1; Isabellabos; BB: Bosche broek 

Rode Lijst: TNB: thans niel beschermd; GE: Gevoelig; KW: Kwetsbaar; BE: Bedreigd 

Verblijf B: broedvogel; F: Fouragerend; W: wintergast; Tidoorlrekket (ProvincieBrabant, 1997) 

EG Vogelrlchllijn: 1: Bijlage I . Voor de leefgebieden van deze soorten moeten speciale 

bescherm Ingsmaatregelert getroffen worden. 

II: Bijlage 2. Soorten waarvoor beperkende maalregelen geiden La.v. de jacht 

Van een groot deel van de broedvogels uit bovenstaande lijst liggen de broedplaatsen 

weliswaar binnen het studiegebied, maar buiten de directe invloedssfeer van de 

Randweg. Daarnaast bevat de tabel ook een aantal waarnemingen van fouragerende, 

overwinterende en doortrekkende soorten als Blauwe klekendief, Wespendief en 

Bontbekplevier. In de Maij en het Isabellabos zijn de broedwaarnemingen van Groene 

specht, Roodborsttapuit en Patrijs (alle rode lijst-soorten) alsmede de Slauwborst 

(Vogelrichtlijn bijlage I-soort) van belang. 

Van bovenstaande soorten wordl bijna de helft alleen vermeld door IVN/Vogelwacht 

(1995), waarmee deze gegevens enigszins gedateerd zijn (zie ook bijlage 4). 
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Zoogdieren 

In het studiegebied worden beschermde vteermuissoorten aangetroffen. Voor deze 

soorten zijn nationale en internationale beschermende bepalingen van kracht. 

De Egel en het Konijn zijn beschermd op grond van de Flora- en Faunawet. Voor deze twee 

soorten zal na vaststelling van de beschermingscategorie waarschijnlijk een licht 

beschermingsregime gaan gelden. 

De totale lijst van waargenomen zoogdieren is weergegeven in bijlage 4. 

Tabel 5.7 Beschermde en/of Rode lijst-zoogdiersoorten in het studiegebied 

Randweg 's-Hertogenbosch-Vught. 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Locatie CKM-hoh) EG Habltat-

rfdt l l l in 

Flora- en 

Faunawet 

Rode lijst 

Watervleermuis Myolis daubentooii I f iZ-iOP IV ia TNB 

Ruige dwergvleermuls Pipislrellus nathusii l i 7-409 IV ja TNB 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula I i 7 - W 9 ; U 7 - 4 1 0 IV ia TNB 

LaatvileBer Eptesicus serotinus 107-409; 147-410 IV ja TNB 

Dwergvteermuis Plplstrellus pipislrellus 148-409;! 47-409; 
147-410 

IV ja TNB 

Konijn Oryctolagus culculus 148-410 ja TNB 

Egel Erinaceus eunpaeus 148-409 ia TNB 

EG Habitat richtlijn: IV: genoemd in bijlagelV 

Flora-en Faunawet: In het kader van een wijziging in deze wet (per 1-7-2002} dient de 

bescheimingscategoriewaarin een soort valt nog nader te worden vastgesteld 

Rode lijst: TNB: thans niet bedreigd. 

5.4 Waterhuishouding 

5.4.1 Oppervlaktewater 

5.4.1.1 Huidige situatie 

Waterstaatkundige elementen 

De belangrijkste waterstaatkundige elementen van het studiegebied zijn: 

het afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen (in het voorgaande en vervolg 

Drongelens Kanaal genoemd); 

Dommel, Aa, Stadsdommel en Binnendieze; 

de kunstwerken (stuw en overlaat) in Dommel en Drongelens kanaal. 

Voor de waterhuishouding zijn verder van belang; 

polders de Gement (o.a. Maij en Honderdmorgen) en Bossche Broek; 

de waterpartijen rondom voormalig fort Isabella; 

het gebied tussen Drongelens Kanaal en Dommel (Vughterpoort); 

waterpartijen tussen spoorlijn en Vughterweg ten oosten van voormalig fort Isabella 

(o.a. Heunwiel). 

In figuur 5.5 zijn in een schematische dwarsdoorsnede watergangen, hoogtes en 

(grond)waterpeilen aangegeven. 
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Figuur 5.5 Schematische oost-west dwarsdoorsnede door het studiegebied 

Waterstaatkundige problematiek 
De waterstaatkundige situatie rondom 's-Hertogenbosch is complex. Dommel en Aa 
komen samen in de Stadsdommel, die via de Dieze bij Crèvecoeur uitmondt in de Maas. 
Hoge waterstanden op de Maas, al dan niet gecombineerd met hoogwater op de Dommel 
en Aa, hebben in het verleden geleid tot overstroming van lagere delen van 's-Hertogen
bosch en de laaggelegen Gement en Bossche Broek. Hierbij is zelfs sprake van stroom-
omkering in de Stadsdommel. In bijlage 5 zijn hydraulische gegevens (peilen, debieten, 
overschrijdingskansen) van de Dommel weergegeven. 

Hoogwaterbescherming's-Hertogenbosch en Drongelens Kanaal 

Begin 20'eeuw is ten zuiden van 's-Hertogenbosch het Drongelens Kanaal gegraven om 

ten tijde van hoogwater water van Dommel en Aa af te voeren en zo overstroming van 

's-Hertogenbosch, Gement en Bossche Broek te voorkomen (zie figuur 5.6). 

Hel Drongelens kanaal is ontworpen op een maximale afvoer van ongeveer 1100 m'/sec, 

gelijk aan de veronderstelde maximale afvoer van de Dommel. Het streef peil van het 

Drongelens kanaal ligt tussen 1,4 m-̂ NAP (winter) en 1,8 m-̂ NAP (zomer); in de praktijk 

blijkt het peil het grootste deel van de tijd rond 1,8 m+ NAP te liggen (zie ook Oranjewoud, 

2001a). 
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Figuur 5.6 Waterafvoer 's-Hertogenbosch 

Tijdens het hoogwater van 1995 is een maximaal peil van 4,9 m + NAP bereikt, bij een 
piekafvoervan ongeveer 100 m'/s vanaf de Dommelen circa 70 m'/s vanaf de Aa. Als 
gevolg van de grote afvoer is destijds het Bossche Broek ondergelopen. Na deze over
stroming is in het kader van het project Hoogwater Den Bosch (HOWABO) een overlaat in 
de dijk tussen Dommel en Bossche Broek aangebracht, zodat bij hoogwater de Bossche 
Broek gereguleerd als retentiegebied kan worden gebruikt. 

Het huidige beschermingsniveaugehanteerd voor's-Hertogenbosch is 1/150. dat wil 
zeggen dat de overstromingskans gelijk is aan de waterpeilen waarvan de kans op op
treden 1 keer in 150 jaar is. 

In bijlage 5 zijn hydraulische gegevens (peilen, debieten, overschijdingskansen) van het 
Drongelens Kanaal weergegeven. 
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Figuur 5.7 Orongelens Kanaal 
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Vughterstuw 

De watertoevoer vanuit de Dommel (en Aa) richting stad en Drongelens Kanaal wordt 

gereguleerd door de Vughterstuw (overlaat met deels regelbare stuw) en de overlaat de 

Ma ij. Het kunstwerk bij deVughterbrug bestaat uiteen overlaat gecombineerd meteen 

regelbare stuw en een passeervoorziening voor kano's. De overlaathoogte bedraagt 2.90 

m +NAP, de overlaatbreedte is 32 m. De twee regelbare stuwen in het kunstwerk hebben 

een gezamenlijke breedte van 10 m. Met de stuwen wordt onder normale 

omstandigheden een peil van ongeveer 2,8 m +NAP ingesteld boven de stuw. Nabij de 

stuw bij de Vughterbrug bevindt zich in het noordelijke uiteinde van het Drongelens 

kanaal een kunstwerk (overlaat de Maij) dat bestaat uit een verondiepingvan de 

kanaalbodem (bestaande uit een verharding), aan de bovenzijde voorzien van een 

schotbalk. De overlaat de Maij is ongeveer 65 m breed; de vaste kruin ligt op 2,06 m 

+NAP; de schotbalk geeft een overlaathoogte van 2,20 m+ NAP. Bij normale 

Dommelafvoeren gaat via dit kunstwerk een klein deel van het debiet (circa 1-5 m'/s) van 

de Dommel naar het Drongelens kanaal. In het noordelijk deel van het Drongelens kanaal 

is volgens de beheerkaart van waterschap De Maaskant een bodem bekleding (klei en/of 

'bestrating') aanwezig, mogelijk vanwege de hier bij hoge afvoeren optredende 

stroomsnelheden en de haakse bocht in het kanaal. 

Als gevolg van de breedte van de overlaat de Maij zijn de peilfluctuaties in de Stadsdom-

mel tamelijk gering. Het peil bedraagt bij de Vughterpoort (vanwege de hoogte van de 

overlaat) ongeveer 2,20 m +NAP. 

Vught-Noord 
Vught-Noord watert af op het Drongelens kanaal en de Dommel. Langs het spoor langs de 

Aert Heymlaan en Molenvenseweg liggen sloten die via vijvers aan de Kampdijklaan en 

Bosscheweg op het Drongelens kanaal afwateren. Het gebied rond de Heun (ten oosten 

van het spoor) watert af naar een basin aan de rijksweg. Met een gemaal wordt het water 

in de Dommel gepompt. 

De waterpartijen ten zuiden en oosten van voormalig fort Isabella staan via een duiker in 

verbinding met het Drongelens Kanaal. 
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Figuur 5.8 Vughterstuw 
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Oppervlaktewaterkwaliteit 
De kwaliteit van het oppervlaktewater in Drongelens Kanaal en Marj hangt samen met die 

in de Dommel (en mindere mate Aa). Gegevens van de Maij en Drongelens Kanaal 

ontbreken, maar de kwaliteitvan de Dommel ter hoogte van de Vughterbrug is wel bekend 

en kan als indicator dienen. Het water en de waterbodem van de Dommel zijn vervuild met 

o.a. zware metalen als cadmium. De kwaliteitvan het water van de Dommel voldoet niet 

aan de normering voor zuurstofverbruik, ammoniumgehalte en fosfaatgehaite. De 

waterkwaliteitvan de Dommel, Aa en Drongelens kanaal wordt negatief beïnvloed door 

lozingen van afvalwaterzuiveringen langs de Dommel en Aa, met name in de 

zomermaanden. 

De ecologische en biologische waterkwaliteit, zoals af te leiden uit de parameters 

helderheid, zuurstofgehalte en voedingsstoffen, is redelijk. Het doorzicht is 50 tot 100 

cm, waardoor de bodem niet zichtbaar is. De zuurstofhuishouding is redelijk, extreem 

lagezuurstofver^adigingspercentages komen niet voor. Het biologisch zuurstofverbruik is 

hoog. De biologische waterkwaliteit afgemeten aan de samenstelling van de waterfauna 

isgoed[BRO, 1992]. 

In het verleden is het water en het slib in het Drongelens Kanaal vervuild door instroming 

van vervuild grondwater rondom de voormalige gasfabriek [Haskoning, 1985]. Momenteel 

vindt in de Vughterpoort een grondwatersanering plaats, waardoor de aanvoer van 

verontreinigingen vanuit het terrein van de voormalige gasfabriek stopt. 

Waterhulshoudingsplan 
In het waterhulshoudingsplan (Provincie Noord-Brabant, 1997ab] zijn in het studiegebied 

ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch de volgende watergebruiksvormen aangegeven: 

Bossche Broek: waternatuur/water voor landnatuur; 

Maij: water voor overige Groene Hoofdstructuur; 

rest Gement: water voor landnatuur; 

Drongelens Kanaal: ecologische verbindingszone, viswater. 
In de vorige versie van het waterhuishoudingplan (1991) had het Drongelens Kanaal ook 
nog de functies wateraanvoer, kanowater en water voor landnatuur toegewezen gekregen. 
Bossche Broek, Drongelens kanaal en een groot deel van de Gement zijn aangewezen als 
verordentngsgebied in het kader van de verordening waterhuishouding [Provincie Noord-
Brabant, 1997abl. Echter de Maij en het deel van de Honderdmorgen ten zuiden van de 
Gement-weg vallen niet binnen de begrenzing van het verordeningsgebied. 

5.4.1.2 Autonome ontwikkeling 

Het studiegebied vervult een sleutelrol voor de waterhuishouding van's-Hertogenbosch 

(tegengaan van overstromingen in de stad). Het huidige beschermingsniveau is de kans 

op overstroming van 1 keer per 150 jaar; dit niveau dient minimaal te worden gehand

haafd. Momenteel wordt (op provinciale schaal) onderzoek verricht naarde noodzaak en 

vorm van verdergaande aanpassingen van de waterstaatkundige situatie. Hierbij wordt 

o.a. gekeken naar: 

de consequenties van ingrepen in de Maas 

de verwachte toename van (piek)afvoeren als gevolg van klimaatveranderingen 

effecten van ontwikkelingen in verband met de Reconstructiewet en andere 

ruimtelijke ontwikkelingen 

In het kader van het project CO BEMA (compensatie benedenstroomse effecten van de 

Maaswerken) is onderzocht wat de effecten zijn van rivierverruiming en hoogwatergolf 

verandering als gevolg van de Maaswerken op de waterhuishouding rondom 
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's-Hertogenbosch. Voorlopige cijfers [COBEMA, 2002] geven aan om het veiligheids

niveau van 1:150 rondom Den Bosch te kunnen handhaven extra retentie nodig is van ± 

13 miljoen m3: ± 9 miljoen m3 voor compensatie van verandering van de hoogwatergolf 

en ± A miljoen m3 voor compensatie van de rivierverruiming zelf. Retentie is effectief in 

het benedenstroomse deel van de Dommel en Aa in de directe omgeving van 's-

Hertogenbosch. De benodigde retentie kan gerealiseerd worden door de aanleg van 1 tot 

A retentiegebieden in de Gement. 

Naast benodigde retentie is aanpassing van de waterafvoer nodig. Er dient rekening 

gehouden te worden met een extra afvoer richting Drongelens Kanaal van 70 m3/s 

(waardoor een capaciteit van 170m3/s nodig is in plaats van de huidige 100 m3/s). In het 

huidige afwateringssysteem is een aantal belangrijkste knelpunten aanwezig: de 

flessenhals bij de Vughterbrug, de haakse bocht in het Drongelens kanaal en de (te) 

beperkte capaciteit van het Drongelens kanaal (die kleiner is dan de hoeveelheid water 

die tijdens de hoogwaterperiode in 1995 moest worden verwerkt). Aanpak van de 

knelpunten zou nodig kunnen zijn om de overstromingskansen (bij de verwachte 

toenemende afvoeren) op een gelijk niveau te handhaven of te verkleinen. 

In het kader van het project HOBEBO (Hoogwaterbescherming rondom 's-Hertogenbosch, 

Arcadis 2002a) worden de volgende mogelijkheden voorgesteld om de waterafvoer te 

verbeteren: 

verdieping van het Drongelens kanaal ter hoogte van de spoorbrug; 

verbreding van het Drongelens kanaal ter hoogte van de Maij en fort Isabella; 

realisatie van een "bypass" ten noorden van fort Isabella. 

De voorgestelde mogelijkheden worden apart van en gecombineerd met elkaar 

onderzocht. 

Voorgesteld wordt o.a het Drongelens kanaal ter hoogte van de spoorbrug te verdiepen 

tot ± 0,5 m + NAP, waardoor een doorstroomprofiel van 300 m2 bereikt wordt. De 

voorgestelde verbreding van het Drongelens kanaal bedraagt 15 (ter hoogte van fort 

Isabella) tot 20 m (langs de Maij). 

Over de ontwikkelingen en eisen met betrekking tot de hoogwaterbeschermende 

maatregelen heeft in het najaar 2002 een briefwisseling plaatsgevonden tussen de 

gemeente 's-Hertogenbosch en Waterschap de Maaskant (ook namens waterschappen 

Dommel en Aa), De resultaten in het kader van COBEMA en HOBEBO zijn overgenomen in 

de Totaalvisie (Arcadis, 2002b). De drie studies bevinden zich nog in visie-vormend 

stadium en moeten nog verder worden uitgewerkt en op effecten en haalbaarheid worden 

onderzocht. 

Vooralsnog wordt in het MER Randweg op basis van de voorlopige onderzoeksresultaten 

van COBEMA als randvoorwaarde voor het ontwerp van de Randweg gehanteerd dat de 

capaciteit van het Drongelens Kanaal tenminste gelijk moet zijn aan de capaciteit van de 

spoorbrug. 

Wat betreft de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn geen specifieke autonome 

ontwikkelingen voorzien. In het algemeen zal autonoom de waterkwaliteit verbeteren door 

vermindering van de emissie vanuit de agrarische sector en verbetering van de 

zuiveringstechnieken in de RWZl's. 
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5.4.2 Grondwater 

5.4.2.1 Huidige situatie 

hydrologie 

geohydrologische opbouw en grondwaterstromingen 

Geohydrologisch gezien ligt het studiegebied in de Centrale Slenk (zie paragraaf 5.5.1.). 

De Centrale Slenk kent een vrij gecompliceerde geohydrologische opbouw. Ter plaatse 

van het onderzoeksgebied kunnen vanaf maaiveld worden onderscheiden [Iwaco, 1994; 

Haskoning, 2002, zie ook tabel 5.8]: 

de toplaag tot ca. 1 m-mv. De samenstelling van deze laag varieert nogal binnen het 

onderzoeksgebied (zie figuur 5.9. Oranjewoud 1998). In het centrale deel van de 

laaggelegen Wlaij ligt er ± 0,5 m klei of veen op matig fijn tot fijn zand. In de kop van 

de Maij en het zuidoostelijk deel bestaat de toplaag alleen uit zand. Tussen het 

Drongelens Kanaal en de spoorlijn is er sprake van variatie, ten oosten van de 

spooorlijn bestaat de toplaag geheel uit zand. De Vughterpoort en Vught-Noord 

liggen hoger en de toplaag bestaat geheel uit zand. 

- een 25 tot 30 m dikke deklaag (Nuenen Groep). Deze deklaag bestaat overwegend uit 

zanden van een fijne categorie. Onderin wordt echter een kleilaag aangetroffen. Ten 

zuiden van de Isabellakazerne wordt in een boring een laagdlkte van slechts 0,90 m 

aangetroffen. Ongeveer 1,5 km noordelijker bedraagt de laagdlkte van de klei in een 

boring bijna 9 meter. 

In de Vughterpoort komt lokaal onder 3 a 4 m matig fijn zand een zandige kleilaag 

voor met een dikte van 0.5 to 4 m [o.a. IGF, 1987. Haskoning, 2002, Arcadis 2002c, 

zie ook figuur 5.10]. 

~ onder deze deklaag komt tot het eerste watervoerende pakket voor met grof, soms 

grindhoudend, zand (Formatie van Kreftenheye, Sterksel). De dikte varieert van 40 tot 

55 m. 

de eerste scheidende laag (Formatie van Kedichem, Tegelen) heeft een dikte van 20 

tot meer dan 30 m (tot ca. NAP -110 m). Hierin komen slecht doorlatende klei- en 

veenlagen voor. 

- vanaf ca. NAP-110 m tot ca. NAP-400 m (tot waarde Formatie van Breda een slecht 

doorlatende basis vormt) komt een afwisseling van enkele watervoerende pakketten 

en scheidende lagen voor. Over de verbreiding van deze lagen in horizontale zin is 

minder bekend (vanwege het beperkte aantal zeer diepe boringen). 

In het najaar van 2002 is een beperkt veldonderzoek uitgevoerd om de lokale geohydro

logische situatie beter in beeld te brengen [Arcadis 2002c]. Dit onderzoek bestond uil het 

plaatsen van een aantal peilbuizen in de Vughterpoort en de Maij, het opnemen van stijg-

hoogtes en het analyseren van het grondwater. Op basrs van de boorbeschrijvingen zijn 

lithologische profielen getekend (figuur 5.10). De boringen bevestigen de bodemopbouw 

zoals bovenstaand beschreven. 
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Tabel 5.8a Regionale diepe geohydrologische opbouw [IWACO, 1994^ NITG-TNO] 

laas dikte litho logt* fonnatit(a) 

toplaag i l m zavel, klei, zand -
deklaag t 24 tot 32 m (matig) fijn zand Nuenen 

1 water voerend 

pakket 

t 4 0 t o t 5Sm grof grindhoudend zand Kreftenheye, 
Veghel. Sterksel 

schel dende laag t 20 tot 30 in klei, veen Kedlchem, Tegelen 

2 watervoerend 

pakket 

1 300 m variërend Breda 

Tabel 5.8b Lokale ondiepe geohydrologische opbouw [Haskonlng, 2002] 

laag dikte lithoiogle opmerkingen 

deklaag 1 2 lot 4 m matig fijn zand freatische diep 

schei dende laag 1 1 t a t 4 m zandhoudende Mei oude maaiveld 

deklaag ± 20m matig fijn zand freatisch diep 
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Rguur 5.9 Uthologlsche samenstelling bovenste meter bodem 
(bron: Oranjewoud, 1998) 
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Figuur 5.10a Uthologische profielen 
locatie boringen 

De eerste scheidende laag heeft een hoge weerstand tegen grondwaterstroming (groter 

dan ca. 10.000 dagen). Daardoor manifesteren hydrologische invloeden van ingrepen in 

het studiegebied en de directe omgeving zich met name via het pakket hierboven (tot ca. 

NAP -80 m). De hydrologische invloed van diepe grondwateronttrekkingen (onder de 

scheidende laag) en grootschalige ingrepen in ver weg gelegen gebieden (waar pakketten 

gelegen onder de scheidende laag dagzomen) lijken voor dit onderzoek niet relevant. 

Het betreft regionale en supraregionale hydrologische processen die zich in principe 

zouden kunnen manifesteren in de grondwaterstanden en stijghoogten en de grondwater

kwaliteit boven de scheidende laag. 

Over de mate van invloed van dergelijke processen in het studiegebied is echter weinig in 

detail bekend. Uit beschikbare informatie over de mogelijke hydrologische effecten van 

bruinkoolwinning In Duitsland (modelstudies) kan worden afgeleid dat deze niet zo ver 

reiken als het studiegebied. In Nordrhein-Westfalen wordt veel aandacht besteed aan het 

tegengaan van hydrologische effecten van bruinkoolwinning en worden mitigerende 

maatregelen uitgewerkt voor de toekomstige situatie (als de winningen worden 

beëindigd). Een belangrijke invloed van de bruinkoolwinningen op de grondwatersituatie 

in het studiegebied is vooralsnog niet aangetoond. Modelberekeningen in Duitse studies 

laten zien dat de invloed van de winningen op het grondwatersysteem in potentie fors is 

en zich over een vrij grote afstand kan voordoen; substantiële effecten doen zich echter 

zo ver van de mijnen niet voor. Door in het MER uit te gaan van recente waarnemings

reeksen van grondwaterstanden en stijghoogten worden actuele ontwikkelingen geacht te 

zijn meegenomen. 
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De schematische weergave van de geohydrologische opbouw is ontleend aan IWACO 

(1994). Dit schema is getoetst aan boringen ter plaatse van het studiegebied en 

beoordeeld als voldoende betrouwbaar om te dienen als uitgangspunt voor dit onderzoek. 

In het studiegebied is globaal genomen sprake van een noordwaarts gerichte grond-

waterslroming. Ter hoogte van het west-oost tracé van het Drongelens kanaal (onder de 

Gemenl) bedraagt de stijghoogte van het grondwater in het watervoerende pakket en in 

de deklaag gemiddeld ca, NAP +3,0 m. Deze lijn van gelijke stijghoogte kan in oost-

waartse richting vrijwel in rechte lijn worden doorgetrokken. Zuidelijk hiervan ligt op bijna 

2 km afstand de NAP+4,0 m lijn. Noordelijk ligt de NAP+2,0 m lijn juist zuidelijk van de 

Moerputten en loopt vervolgens in noordoostelijke richting naar het punt waar de Dommel 

overgaat inde Dieze. Ter plaatse van deGement en deMaij liggen destijghoogten dus 

hoger dan NAP+2,0 m. Met name in de Maij met een relatief laag peil ten opzichte van de 

directe omgeving is een sterke kwelstroom aanwezig. 

Zuidelijk van de Isabellakazerne is slechts een dunne kleilaag onderaan de Nuenengroep 

in een boring aangetroffen. Het is derhalve goed denkbaar dat in delen van het gebied 

deze kleilaag (vrijwel) ontbreekt. Deklaag en watervoerend pakket kunnen dan vrijwel als 

één pakket worden beschouwd, waarbij de deklaag wel veel fijnere zanden bevat. De 

waterkwaliteit van de deklaag zal in een kwelsituatie in sterke mate worden beïnvloed 

door de waterkwaliteit van het watervoerende pakket. Vanwege de lange verblijftijden van 

water in dit pakket bevat het relatief schoon kalkrijk basisch water, een belangrijke 

voorwaarde voor het in stand houden en vergroten van het soortenaantal kwelindicerende 

land- en waterplanten. 

In de huidige situatie snijden de sloten in de Gement en de Maij de zandondergrond aan. 

De sloten werken daardoor sterk drainerend en de kwelstroom wordt in sterke mate naar 

de sloten toegetrokken. 

Modvlitudlis 
Gegevens met betrekking tol de grondwaterstroming kunnen worden ontleend aan twee rapporten van IWACO (1994, 
2001). Het rapport van 1994 betreft een regionaal modelonderzoek naar het gewenst peil van het Drongelens kanaal. Het 
onderzoek van 2001 richt zich meer specifiek op de tunnelbak Vught Randweg-Zuid (ten noorden van de Isabellakazerne). 
In het gebied is niet een uitgebreid meetnet van diepe boringen en peilbuizen aanwezig. Deze onderzoeken steunen dan 

ook in zekere mate op geïnterpoleerde gegevens en expert-judgemenl om geohydrologische parameiers vast te stellen. De 

modellen zijn in vergelijking met veel andere studies vrij gedetailleerd opgezet en gekalibreerd op de gegevens die wel 

beschikbaar zijn. Een toets van de modellen voor het studiegebied op basis van een vergelijking van recente gemeten en 

eerder berekende grondwaterstanden alsmede op basis van expert-judgemenl resulteert in de beoordeling dat deze 

rapporten voldoen als basis om de effecten van ingrepen te beoordelen. De modelonderzoeken ter plaatse worden als 

robuust beoordeeld. Dit wil zeggen dal een mogelijk geachte afwijking ten opzichte van modelparameters niet zal leiden 

tol een belangrijke beïnvloeding van de resultaten van dit MER. 

polderpeilen en kwel 

In de Gement wordt door bemaling een gemiddelde drooglegging nagestreefd van 0,6 m 
beneden maaiveld. Het polderpeil wordt gehandhaafd op 2,2 tot 2,4 m +NAP. In de Maij is 
continue en intensieve bemaling noodzakelijk om een gemiddelde drooglegging van 0,5 
m beneden maaiveld met een polderpeil van 1,5 tot l,6m + NAP te handhaven. Dit duidt 
op een grote hoeveelheid kwel, die afkomstig is van de hogere zandgronden ten zuiden 
van het studiegebied. De stijghoogte van het grondwater in de ondergrond onder het 
studiegebied bedraagt circa 2,0 tot 3,0 m + NAP [Iwaco, 1994]; tijdens de opname najaar 
2002 bedroeg de stijghoogte ongeveer 1,8 m +NAP jArcadis, 2002c]; dit betekent dat in 
het gehele gebied kwel optreedt. Dit geldt eveneens voor het Drongelens kanaal, waarin 
het streefpell lager is dan de kweldrukvanuit de ondergrond. De bijdrage van het 
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Drongelens kanaal aan de kwel in de Mai j is onder normale omstandigheden verwaarloos

baar. Onder verwaarlozing van de regionale kweldruk kan indicat ief worden berekend dat 

de kwel vanuit het kanaal maximaal enkele procenten zou bi jdragen aan de totale hoe

veelheid kwel in de M a i j ; de grote overdruk in het diepere grondwater zorgt er echter voor 

dat deze si tuat ie zich niet voordoet ; maatgevend voor de lokale si tuat ie bi j het kanaal zi jn 

de st i jghoogteverschi l len en de hydrologische weerstand van Mai j en kanaalbodem, (zie 

kader). Alleen t i jdens hoogwater op de Dommel en Drongelens Kanaal (globaal bi j water

standen boven 2.5 m-tNAP) treedt in de Mai j kwel op vanuit het Drongelens kanaal ; 

dergel i jke waterstanden komen circa S% van de t i jd voor. 

Hydrologische relatie Drongelens Kanaal en Maij 

De (geo)hydrologische relatie tussen Drongelens kanaal en de Maij is complex. Vanwege de natuurwaarden in de Maij Is 

van belang of, hoe en in welke mate het Drongelens kanaal invloed uitoefent op de grondwalersituatie in de Maij. Voor de 

natuurwaarden in de Maij is het van belang dat er (veel) kwel van een goede kwaliteit ('diep grondwater') is. 

Voor de hydrologische relatie zijn van belang: 

• de opbouw van de ondergrond (welke bodemlagen zijn aanwezig ('scheidendende lagen' en 'watervoerende 

pakketten'), welke dikte hebben deze lagen en welke geohydrologische eigenschappen hebben ze (doorlatendheid, 

weerstand); 

• hydrologische weerstand van de kanaalbodem; 

• drainageweerstand In de Maij; 

• stijghoogtes van hel grondwater in de verschillende bodemlagen onder kanaal en Maijj 

• peilen van oppervlaktewater in het kanaal en in de sloten van de Maij. 

De situatie van Maij en Drongelens kanaal blijkt sterk te worden bepaald door de stijghoogtes in de ondergrond (in de 

verschillende lagen) die (beduidend) groter zijn dan de peilen in het Drongelens kanaal en in de Maij. Er is dus een sterke 

opwaarts gerichte grondwaterstroming: zowel Maij ais Drongelens kanaal zijn drainerend oftewel er treedt kwel op. In deze 

situatie is het drainerend effect van kanaal en Maij afhankelijk van hel stijghoogteverschil (lussen kanaal resp. Maij en de 

ondergrond) en de weerstand van kanaalbodem resp. de drainageweerstand in de Maij. Als de weerstand van de 

kanaalbodem (veel) lager is dan de drainage weerstand kan het in theorie zo zijn, dat zelfs bij een hogere waterstand in het 

kanaal de g rond wat erflux naar het kanaal groter is dan de flux naar de Maij. Dit zou als gevolg hebben dat in een (smalle) 

zone langs het kanaal minder kwel optreedt dan op grotere afstand van hel kanaal. Het verhogen van grondwaterpeilen in 

de Maij voor natuurontwikkeling (bij een gelijkblijvend kanaal) zou als gevolg hebben dat 'zuigende werking* van het 

kanaal relatief sterker wordt. Een dergelijk effect is tegen te gaan door het kanaalpeil te verhogen of door de weerstand van 

de kanaalbodem te vergroten. Gezien de grootte van de kweldruk is dit effect naar verwachting niet groot. 

Onder verwaarlozing van de regionale hydrologische condities Is de theoretische lokale bijdrage van het Drongelens 

kanaal aan de kwel in de Maij berekend. 

Als input Is gehanteerd: 

gradiënt: 0,2 m (verschil peil Drongelens kanaal - grondwaterpeil Maij) 

weerstand kanaalbode: 5 dagen (ingeschat, is wellicht hoger vanwege (klei)bekleding in noordelijk deel van 

Drongelens kanaal] 

dralnageweerstand in Maij: 100 dagen 

kD-waarde Nuenengroep: 300 m/dag 

halve breedte kanaal: 1<4 m 

Analytisch kan de drainage ui l het kanaal op basis van bovenstaande inputgegevens worden bepaald op circa 0,21 m' per 

m' randlengte per dag. De randlengte Maij-kanaal bedraagt totaal circa 550 m; hel kweldebiet bedraagt dan 550 * 0,21 = 

116 m7dag. 

De gemaalcapacitelt is ongeveer 2880 m/dag; dit Is hoeveelheid die dagelijks wordt uitgeslagen uit de Maij volgens 

gegevens van het waterschap de Maaskant. De bijdrage vanuit het kanaal aan het totale debiet bedraagt dus ongeveer 4 % 

voor de kanaalpeilen in de zomersituatie. 

Bij hel lagere winterpeil (1,4 tot 1,6 m +NAP] is het pellverschil lussen Maij en kanaal zeer klein of omgekeerd (Maij hoger 

dan Drongelens kanaal); in de wintersituatie is derhalve de bijdrage van het kanaal dus nagenoeg nul of negatief (infiltratie 

blad 9S v i n 2S1 BU S l i d >ri Ruimte, vakgroep Landdlik Gebied, Vestiging Oosterhout 



doe. nf.l070BÏ-R-1172 
hoofd rapporl 
februari 2003 

MER RindwEg 's-HertogBnbosch-Vuglit 
gemeente 's-HerI ogen base h 

oranjewoud 

vanuit Maij naar kanaal). In de praktijk blijkt dit lagere winterpeil nauwelijks voor te komen. 

De bijdrage van piekpeilen in het Drongelens kanaal aan de kwel zijn beperkt. Uit meetgegevens van Waterschap de 

Maaskant voor de periode 1998-2000 blijkt dat waterstanden boven 2 m +NAP minder dan 15% van de tijd optreden. 

De beschikbare gegevens met betrekking tot het regionale hydrolo^sche systeem laten zien dat de stljghoogtes in de 

Nuenen-groep in het plangebied ongeveer 2,5 m +NAP bedraagt [Iwaco, 1994; grond waterkaarten Noord-Brabantj. Deze 

stijghoogte is groter dan de peilen in het Drongelens kanaal en de grondwaterstanden in de Maij, en ongeveer gelijk aan de 

peilen in de Gement (maaiveldsligging circa 2,8-3,0 m +NAP). 

Dit betekent dat onder normale omstandigheden niet alleen in de Maij, maar ook in het Drongelens kanaal kwel zou 

moeten optreden en geen water uit het kanaal wegzijgt. Door de ligging van het kanaal vangt het kanaal mogelijk een deel 

van de kwel op die anders (zonder kanaal) in de Maij terecht zou komen. Alleen bij hoge peilen in het Drongelens kanaal 

(boven circa 2,5m+NAP, circa 5% van de tijd in de periode 1998-2000) zou infiltratie vanuit het kanaal optreden. Deze 

infiltratie is van beperkteduur. Het infiltratiefront wordt in de resterende tijd teruggedrongen naar het kanaal en bereikt de 

Maij niet of nauwelijks. 

Gezien het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bijdrage van het Drongelens kanaal aan de kwel in de Maij 

zeer beperkt is naar debiet en -daaraan gekoppeld- naar beïnvloed oppervlak. 

bronnen; 

IwHco (1994 ) . Gewenst peil Drongelens Kanaal (in opdracht van waterschap Maas- en Diezepolders) 

In de Vughterpoort is ten behoeve van studie naar mogel i jk grondwatetef fecten van de 

aanleg van een tunnel modelmat ig een maximale grondwaterstand bepaald van 3,7 tot 

4,2 m +NAP, respectieveli jk aan de westz i jde en aan de oostzi jde van de Vughterpoort 

[IWACO, 2 0 0 1 | . In deze studie is gerekend met een worst-casebenader ing (lange periode 

van regenval, langdurige hoogwaterpiek in Dommel). Bij het pei lbuisonderzoek van najaar 

2002 [Arcadis, 2002c] is geconstateerd dat de grondwaters tanden in het gebied van de 

Vughterpoort (sterk) worden beïnvloed door de lokale s i tuat ie: zowel het lage pei l in de 

walerbu^erv i jver als het hoge pei l van de Dommel komen du ide l i jk tot u i t ing in de 

st l jghoogtes in de pei lbuizen. Oe lokale s t roming van het bovenste grondwater in de 

Vughterpoort wordt beïnvloed door de verschi l len in pei l tussen de Dommel en de lagere 

gebieden ten westen van de Vughterpoor t . 

grondwaterkwal i te i t : geochemische karakter iser ing 

De kwal i te i t van grondwater in Maij en Gement wordt in theor ie hoofdzakel i jk bepaald 

door de kwal i te i t van het diepe grondwater . Voor het ondiepe grondwater is ook hel 

bodemgebruik ( landbouw) van belang. De bi jdrage van het Drongelens Kanaal en de 

Dommel aan de grond- en opperv laktewaterkwal i te i t in Mai j en Gement is verwaar

loosbaar' '. Inf i l t rat ie van water met een relatief slechte kwal i te i t t i jdens periodes van 

hoogwater leidt tot een inf i l t rat iefront in de bodem, dat echter in per ioden van lagere 

waterstanden als gevolg van de overheersende regionale kwel weer wordt terug

gedrongen. 

Uit de analyses van ondiep grondwater (boven de scheidende laag) en dieper grondwater 

(onder de (dunne) scheidende laag, zie f iguur 5.10) uit de Maij en de Vughterpoort kan 

een zekere mate van kwel invloed worden afgeleid [Arcadis, 2002c l . De samenste l l ing van 

4. Blijkens de vegetatiekarteringvan de provincie Noord-Brabant (zomer 2000} komen in de Maij 

plantensoorten voor die een verschillende mate van voedselrijkdom indiceren. Het voorkomen 

van deze soorten in de Maij geven geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van 

een eutrofiërende invloed (eutroof=voedselrijk) door het Drongelens kanaal. In het Drongelens 

kanaal zelf zijn door de provincie geen soorten gekarteerd van matig lot zeer voedselrijke en 

soorten van zeer voedselrijke standplaatsen; in de Maij komen soorten van matig tot zeer 

voedselrijke standplaatsen verspreid wel voor. Zie ook Oranjewoud [2001aJ 
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het grondwater duidt op kwelwater, met ook op beïnvloeding door neerslag en opper

vlaktewater (met name in de grondwatermonsters uit de Vughterpoort). De grond

wateranalyses laten geen eenduidig beeld zien met betrekking tot de geochemische 

karakterisering van het grondwater. 

Het grondwater in het gebied rondom het voormalige fort Isabella en Vughterpoort staat 

door de goede doorlatendheid van de ondergrond onder invloed van de Dommel. Dit lijkt 

te worden bevestigd door de analysegegevens uit het peilbuisonderzoek [Arcadis, 2002c1. 

Daarnaast kan de samenstelling van het grondwater worden beïnvloed door lokale fac

toren: in enkele boringen zijn tot op een aantal meters diepte antropogene elementen 

(puin, baksteen) aangetroffen. In een enkel monster is een hoog nitraatgehalte aange

troffen. 

Het beeld dat op basis van de grondwateranalyses ontstaat is daardoor niet eenduidig. 

Kwelinvloeden zijn aanwezig, maar ook lokale beïnvloeding (door neerslag en opper

vlaktewater, mogelijk ook door de samenstelling van de grond) is zichtbaar. 

Bij een (te) diepe ontwatering door de sloten in de Maij ;a l het schone basische water zich 

weinig in de percelen manifesteren, de invloed van (relatief zuur) neerslagwater 

domineert. Intensief landbouwkundig gebruik met de daarbij behorende aanvoer van 

nutriënten zal daarnaast toe bijdragen dat kwelindicerende soorten zich in mindere mate 

kunnen manifesteren. De aanwezigheid van klei in de toplaag zal daarnaast bijdragen aan 

relatief wat voedselrijkere omstandigheden. 

Milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater 

Het grondwater in de Vughterpoort is in hel verleden door de gasfabriek verontreinigd met 

complexe cyaniden en ammonium [Haskoning, 1985, 2000]. Ter hoogte van de gaspro

ductie is hel grondwater ook verontreinigd met PAK (m.n. naftaleen) en BTEX (m.n. ben

zeen) [Haskoning, 2002). Omdat sprake is van meer dan 100 m3 bodem volume veront

reinigd grondwater is er sprake van een ernstig geval. Uitwisseling met het diepe grond

water vindt niet plaats [Haskoning, 1985]. Momenteel wordt in de Vughterpoort een 

grondwatersanering uitgevoerd. 

Watenwingebieden 

In het studiegebied is geen waterwingebled gelegen [Provincie Noord-Brabant, 1995]. Het 
dichtstbijzijnde waterwingebled ligt tussen Vlijmen en Nieuwkuijk. 

5.4.2.2 Autonome ontwikkeling 

Er zijn op korte termijn geen autonome ontwikkelingen in het gebied voorzien die de 

huidige grondwaterstanden beïnvloeden. 

Op langere termijn zullen de ontwikkeling in de waterhuishoudingsstructuur en 

natuurontwikkeling rondom 's-Hertogenbosch gevolgen hebben voor de 

grondwaterstanden en - kwaliteit. 

Zo kan door peilopzet in het Drongelens Kanaal, zoals voorgesteld in de integrale 

gebiedsvisie, kwelafvang in de Maij worden verminderd. 

5.5 Bodemkwaliteit 

5.5.1 Huidige situatie 

Beschikbare gegevens 
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Inventarisatie van de beschikbare bodemonderzoeken geeft aan dat er veel gegevens 

beschikbaar zijn voor de volgende locaties; 

tracé van de Zuidweststructuur; 

voormalige Gasfabriek Vughterpoort; 

de oliewerkplaats van de voormalige Willem I kazerne; 

benzinestations Vlijmenseweg (Vismale) en Vughterweg/Bosscheweg (Q8); 

bodemverontreiniging voormalige vuilstort oostelijke oever Drongelens kanaal; 

ondergrondse olietanks langs Willem van Oranjelaan en Vughterweg, 

Er zijn nauwelijks gegevens beschikbaar voor de overige delen van het studiegebied van 

de Randweg. Risicolocaties zijn: 

Drongelens kanaal (waterbodem); 

(westelijke dijk) Drongelens kanaal; 

Langstraatspoordijk. 

Figuur S.11 geeft een overzicht van sterk verontreinigde locaties in het studiegebied van 

de Randweg. 

Gasfabriek Vughterpoort (locatie 1} 

De bodem in een groot deel van de Vughterpoort is verontreinigd door de gasfabriek die 

hiervan in het verleden heeft gestaan [Haskoning, 1985, 20001. Het betreft met name 

polycyclische koolwaterstoffen, complexe cyaniden en in mindere mate zware metalen. 

Ter plaatse van de voormalige gasproductie vormden/vormen deze verontreinigingen een 

bron voor grondwaterverontreiniging. Omdat sprake was van meer dan 25 m' 

verontreinigde grond was er sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging en is 

het gebied in 1987 gesaneerd. Na 1987 zijn lokaal haarden van cyanide, PAK {m.n. 

naflaleen) en vluchtige aromatische koolwaterstoffen (m.n. benzeen) achtergebleven 

[Haskoning, 2002], Omdat er sprake was van humane risico's (moestuinen) heeft in 2002 

een aanvullende sanering plaatsgevonden. De huidige emissie van cyanide en benzeen 

naar het grondwater en Drongelens kanaal is beperkt, maar op basis van de emissies in 

het verleden en de beperkte en trage biologische afbraak is er toch sprake van een urgent 

grondwalerprobleem [Haskoning, 20021-

Tracé Zuidweststructuur Oocaties 2, 4, 5, 6, 7) 

In 1998 is in het kader van de planvorming rond de Zuidweststructuur uitgebreid bodem
onderzoek verricht [Oranjewoud, 1998, zie figuur 5.111. Dit bodemonderzoek geeft een 
indicatie van de bodemkwaliteit in delen van het studiegebied van de Randweg. Op een 
aantal locaties zijn in mengmonsters concentraties (tabel 5.9) verontreiniging gevonden 
boven de interventiewaarde (= sterke verontreiniging). Voor locaties met een sterk 
verontreinigde bodem geldt een saneringsnoodzaak bij overschrijding van 25 m' volume. 

Tabel 5.9 Overzicht sterk verontreinigde locaties [Oranjewoud. 1998] 

locatie diepte (m-

m.v.) 

verontreiniging 

2 bermen fietspad achter tankstation 

Bossche weg 1 
0-0,5 PAK. zware metalen (koper, zink, in 

mindere mate lood, arseen) 

k aansluitingen Magtstraten 1 san 0,0-1,5 zware metalen (cadmium, 

chroom,zink) 

5 grondlichaam rn Maij tussen 

Langstraatspoordijk en dijk 

Drongelens Kanaal 

0,0-1,5 zware metalen (cadmium, 

chroom,zink) 

6 westelijke dijk Drongelens kanaal 0 -0 ,4 zwate metalen (zink, en in mindere 
mate koperen chroom) 

7 waterbodem Drongelens Kanaal - zware metalen (cadmium, In 
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mindere mate zink) 

Op een groot aantal andere locaties in het studiegebied zijn lichte verontreinigingen 
(concentratie tussen streef- en toetsingswaarde) aangetroffen met PAK's, zware metalen 
en minerale olieën. Voor lichte verontreinigingen bestaat geen plicht tot nader onderzoek 
of sanering. 

gr fns onderzoeksgstHsd 

Zuid-WMt structuur (OFaci|)iwOud 1998) 

S t « k vsrontraiFiigd 

Matig v«ront rem igd 

Ma»tnaal l i t f i t verontreinigd 

1 voormalige gasfabiielt 
2 Q8Unl (5 la l ion 

3 Vismale tankstat ion 

4 NS 
5 zandlichaam lussen Drongelefis kanaal 

en U n g s l u a t woord i j k 

6 di|k Dro<ige*ens kanaal 
7 waterbodem DrongFlpn; k i n i a l 
S oosloevet Drongelens kanaal 

9 weikplaats Willem I Ka^einr 

blad 99 van 231 

Figuur 5.11 overzicht locaties sterke bodemverontreiniging 

benzinestation Vlijmenseweg (locatie 3) 
Ter plaatse van benzinestation Vismale aan de Vlijmenseweg is lokaal sprake geweest van 
sterke bodemverontreiniging, In 2000 is deze locatie gesaneerd. 

werkplaats voormalige Willem/ kazerne (locatie 9) 
Ter plaatse van de oliewerkplaats van de voormalige kazerne Willem I is sprake van sterke 
bodemverontreiniging. Deel van de bodemverontreiniging is gesaneerd [ Oranjewoud, 
1992; Witteveen en Bos, 1994]. 
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voormalige stortplaats oostelijke oever Drongelens Kanaal 

Op de oostelijke oever van het Drongelens Kanaal is ter hoogte van de Vughterpoort In de 

periode 1915-1922 vuil gestort (huishoudelijk, bouw, bedrijfs). Lokaal is sprake van een 

sterke verontreiniging met PAK'sen lichte tot matige verontreiniging met zware metalen 

en minerale olie. De vervuiling van het grondwater is beperkt [Stadsgewest Den Bosch, 

1994; Holland Railconsult, 1996] 

La ngs traa tspoordijk 

De Langstraatspoordijk is lokaal licht verontreinigd met PAK's en zware metalen. 

Saneringsnoodzaak ontbreekt [CSO. 1996]. 

Waterbodem Drongelens Kanaal 

De waterbodem in het Drongelens kanaal is verontreinigd als gevolg van de slechte kwali

teit van het Dommelwater en van het door de Dommel aangevoerd slib. Een tweetal 

waterbodemmonsters gegen verontreiniging met PAK, zware metalenen PCB's aan 

[Oranjewoud, 1998; CSO, 1996). In het Drongelens kanaal wordt voor het gehele traject in 

het studiegebied klasse IV verwacht (mond. mededeling gemeente 's-Hertogenbosch). 

Cement 

De bodemkwaliteit in de Gement wordt voornamelijk bepaald door de landbouwactivi

teiten. 

In de directe omgeving van het spoor en de wegen (m.n. Vughterweg en Vlijmensweg) kan 

lokaal de uitstoot van verontreinigde stoffen door treinen en auto's de bodemkwaliteit 

beïnvloeden. 

Vught-Noord 

Voor Vught-Noord zijn geen gegevens over de bodemkwaliteit of verdachte locaties 

bekend. Verwacht mag worden dat vooral langs het spoor kans is op bodemveront

reiniging. In de oksel tussen Heunweg en Rijksweg is mogelijk tijdens de bouw van Hotel 

Vught (medio jaren 80) puin gestort (mondelinge mededeling gemeente Vughl). 

De waterbodemkwaliteit in de grachten rondom voormalig fort Isabeila en in de plas tus

sen de Heunweg, Bosschewegen Vughterweg is onbekend. 

Aanvullend bodemonderzoek 

In het kader van het definitief ontwerp voor de Randweg zal uitgebreid aanvullend 

bodemonderzoek worden verricht. 

5.5.2 Autonome ontwikkeling 

De sa nering van de bodem op en rond het terrein van de voormatige gasfabriek is een 

autonome ontwikkeling. Er mag worden aangenomen dat autonoom de de emissie van 

verontreinigende stoffen vanuit de waterzuiveringen op de Dommel zal afnemen, hoewel 

hierover geen duidelijkheid bestaat. Daarmee neemt de toevoer van vervuild water en slib 

van de Dommel in het Drongelens Kanaal af. 

In het algemeen mag aangenomen worden aangenomen dat in de nabije toekomst auto-

en terreinverkeer minder verontreinigende stoffen zal uitstoten. 
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5.6 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

5.6.1 Aardkundige waarden 

5.6.1.1 Huidige situatie 

Geologisch gezien ligt het studiegebied in het noordelijk deel van de Centrale Slenk. De 

Centrale Slenk is een noordwest-zuidoost gericht dalingsgebied in Oost - Brabant. Aan 

de oostkant wordt het begrensd door de Peeirandbreuk, aan de westkant door de Gilze 

Rijen storing. 

Het studiegebied ligt landschappetijk gezien op de grens van het kleinschalige beken-
landschap van de Brabantse dekzandgronden in het zuiden en open rivierkleigebied In 
het noorden. De noordelijke grens van het studiegebied wordt gevormd door een dek-
zandrug die van Waalwijk richting Oss en Nijmegen loopt en waar bijvoorbeeld ook de 
Loonse en Drunense Duinen deel van uit maken. 's-Hertogenbosch ligt in het laagste deel 
van de Centrale slenk. Ter hoogte van 's-Hertogenbosch wordt de dekzandrug doorsneden 
door een aantal beken, die vanuit het dekzandgebied bijeenkomen en afwateren op de 
Maas. Tijdens hoge waterstanden op de Maas en in de beken stonden de lager gelegen 
gebieden Gement en Bossche Broek onder water. Tijdens overstromingen werd klei afge
zet. Verder van de beken en rivier af is in de lager gelegen gebieden als de Moerputten 
onder invloed van de hoge grondwaterstand veen gevormd. De bodemopbouw in het 
studiegebied bestaat uit fijn zand. al dan niet bedekt door een klei- of veenlaag (zoge
naamde beekeerd- en gooreerdgronden). Op enkele locaties is de kleilaag in de onder
grond onderbroken, de zgn, kwelvensters, waar diepe kwel uittreedt. 
De geologische ontstaansgeschiedenis en de invloed van de mens hebben in het studie
gebied geleld tot markante hoogteverschillen. Gement, Hondermorgen en Bossche Broek 
zijn veel lager gelegen dan 's-Hertogenbosch en Vught. De Malj ligt met ± 2 m +NAP het 
laagst. De lager gelegen gebieden worden tegen overstroming beschermd door dljk-
lichamen met een minimale hoogte van 6,5 m + NAP. Om het centrale deel van de vesting
stad op te hogen is de omgeving van 's-Hertogenbosch sterk vergraven. Het lokale 
bodemrellëf is daarom nagenoeg verdwenen. De relatief hoge ligging van de Vughterpoort 
is niet natuurlijk, maar veroorzaakt door ophoging. 

Het Bossche Broek is als gebied met aardkundige waarden opgenomen in het streekplan. 
Onomkeerbare ruimtelijke Ingrepen worden hier alleen bij zwaar maatschappelijk belang 
en bij afwezigheid van alternatieven toegestaan. Voor de Gement geldt een dergelijke 
bescherming van de aardkundige waarden niet. 

5.6.1.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkelingen in het studiegebied hebben naar verwachting geen invloed 

op de aardkundige waarden van hel gebied. 

In de Totaalvisie wordt gestreefd naar behoud en versterking van aardkundige waarden. 

Uitgraven van een oude Dommelloop maakt de aardkundige waarde van het Bossche 

Broek beter beleefbaar. Inrichting van (een van) de donken bij Deuteren als recreatief 

knooppunt kan hetzelfde effect hebben. 
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5.6.2 Cultuurhistorie en archeologie 

5.6.2.1 Huidige situatie 

Archeologie 

In het studiegebied komen geen archeologisch bekende en / of beschermde waarden voor 

[ROB. 2001a]. De archeologische verwachtingswaarde is laag (ROB, 2001b]. Alleen de 

omgeving van Deuteren heeft een hoge archeologische (verwachtings) waarde, omdat ten 

noorden van de Vlijmense weg enkele huisterpen (lokaal ook wel "pollen" genoemd) 

gelegen zijn. De terpen zelf zijn vluchtheuvels stammend uit de Middeleeuwen, maar 

onder de terpen zijn bewoningsporen aangetroffen uit de IJzer- en Bronstijd. 

Lokaal zijn enkele losse vondsten gedaan [RAAP, 200?]. Ten oosten van het Willem I col

lege zijn een vuurstenen bijl uit de Steentijd en enkele bronzen wiggen uit de Bronstijd 

gevonden. Aan de westzijde van de Dommel zijn een randbijl en een hielbijl uit de Brons

tijd gevonden ter hoogte van respectievelijk de Isabellataan en motel de Witte. 

Door de vele wijzigingen in de loop van de Maas is het gebied rondom 's-Hertogenbosch 

lange tijd moeilijk bewoonbaar geweest en zijn bewoningsresten verloren gegaan. De 

bewoning concentreerde zich met name op lokaal hogere en drogere delen, verspoelde 

delen van de dekzandrug en oeverwalletjes. 

In het voorjaar van 2002 heeft in het kader van de planvorming rond de Randweg een 

inventariserend archeologisch onderzoek plaatsgevonden [RAAP, 2002J. In dit onderzoek 

Is met behulp van boringen op en nabij het tracé voor de Randweg, zoals voorgesteld in 

de startnotitie, onderzocht of: 

de opbouw van de ondergrond nog intact is of verstoord; 

er indicaties in de ondergrond aanwezig zijn voor bewoning. 
In geen enkele boring zijn archeologische indicaties aangetroffen. Een deel van de 
ondergrond en daarmee ook de eventuele archeologische waarde is verstoord. 
Geconcludeerd is dat het plangebied voor de Randweg naar verwachting geen optimale 
bewoningsplaats is geweest, maar mogelijk wel is gebruikt als voedselver;amelplaats, 
cultusplaats, exploitatie van grondstoffen en graasland [RAAP, 2002]. 
Aanbevolen is graafwerkzaamheden ten behoeve van de Randweg te laten begeleiden 
door een archeoloog. 

Cultuurhistorie 
Het studiegebied maakt deel uit van de cultuurhistorisch zeer waardevolle zuidelijke 
stadsrand van 's-Hertogenbosch, dal beschermd stadsgezicht is. In grote lijnen is de 
oorspronkelijke structuur bewaard gebleven, wat uniek is voor de regio en bijzonder in 
Nederland. Om de binnenstad van 's-Hertogenbosch watervrij te houden is het centrum 
opgehoogd met grond uit de omgeving. De directe omgeving van 's-Hertogenbosch (waar
onder Gement en Bossche Broek) lag (en ligt nog steeds) lager, wat het gevoelig voor 
overstromingen maakte. Dat maakte 's-Hertogenbosch moeilijk bereikbaar en makkelijk 
te verdedigen. Alleen tussen Vught en 's-Hertogenbosch lag plaatselijk een hoger gelegen 
deel. De hierop aangelegde Vughterweg was de enige toegangsroute vanuil het zuiden 
naar's-Hertogenbosch. Vanaf heleinde van de 14 eeuw werd dezuidelijke toegang van 
's-Hertogenbosch verdedigd vanuit de, nu niet meer bestaande Vughterpoort. Aan het 
eind van de 16', begin van de 17' eeuw (tot 1618) werd, onder Spaans bewind, aan
vullend ter verdediging van de Vughterweg aan de zuidrand van 's-Hertogenbosch een 
aantal bastions aangelegd: Deuteren en Vught aan de zuidzijde van de stad, Isabella 
(1618) en Antonie (1598) aan de noordzijde van Vught. De laaggelegen en open omgeving 
gaf een vrij schootsveld. 
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Fort Isabella en Fort Antonie zijn gelegen op zg, kwelvensters, lokaties waar de kleilaag in 

de ondergrond onderbroken is. De uittredende diepe kwel garandeerde in het verleden 

water in de grachten. 

Na 1874 verloor 's-Hertogenbosch zijn status als vestingstad. Vestingwerken, bastions en 

forten werden ontmanteld, de stad breidde zich over de vestingwerken heen uit en nieuwe 

infrastructuur werd aangelegd. De Vughterpoort en de bastions Deuteren en Vught zijn 

grotendeels verdwenen. Fort Antonie is met de aanleg van de woonwijk Vughterpoort ver

loren gegaan. Fort Isabella is grotendeels behouden. Van het oorspronkelijke fort zijn 

echter alleen nog het poortgebouw (daterend uit 1703), de centrale weg en de schansen-

structuur over. De huidige kazernebebouwing dateert uit 1915-1917, de kiosk uit 1932. 

Het 17' eeuwse poortgebouw, de kiosk en de kazernebebouwing zijn aangewezen als 

rijksmonument. Een deel van de structuur van fort Isabella ligt onder het spoor en de 

Vughterweg. De lunetten van het fort zijn -zoals bij vele vergelijkbare objecten- begroeid 

geraakt met bos, maar blijven cultuur (militair}-histortsch waardevol. Het Isabellabos is 

als historische groenstructuur (t 1850) als waardevol gekenmerkt [Provincie Noord-

Brabant, 2001a]. De Isabellalaan en Reutsedijk maken van oorsprong deel uit van het 

historische Pelgrimspad tussen 's-Hertogenbosch en Visé (België). 

Het Wilhelminaplein heeft de functie van de oorspronkelijke Vughterpoort als entree over

genomen. Door de verkeerskundige structuur en de verkeersintensiteiten is een deel van 

deze cultuurhistorische waarde inde huidige situatie niet beleefbaar. 

De woonwijken Vught-Noord en Vughterpoort zijn vanuit historisch en stedenbouwkundig 
oogpunt waardevol. Vught-Noord is een oorspronkelijke voorde-nederzetting, een neder
zetting aan een doorwaadbare plaats langs de Dommel. De Vughterpoort is een goed 
bewaard gebleven karakteristieke villawijk uit de jaren 1920-1940 [Provincie Noord-
Brabant, 2001a]. 

Deuteren is de laatst overgebleven kern aan de westzijde van 's-Hertogenbosch, die (nog) 

niet is opgenomen in de stad. De historische kern van Deuteren stamt uit de eerste helft 

van de 14* eeuw, hoewel bewoningsporen veel verder teruggaan tot de Brons- en Ijzertijd. 

Hoewel historisch waardevol, is Deuteren (nog) geen beschermd dorpsgezicht. 

Oorspronkelijk bestond er een route van Deuteren via de huidige Uaysteeg naarde niet 

meer bestaande kern De Reut op de locatie van de huidige Isabellakazerne. 

Vanuil de Deutersestraat is de Gement verkaveld. Na de ruilverkaveling van 1970 wordt 

de Honderdmorgen gekenmerkt door een blokvormig verkavelingspatroon met enkele ont-

sluitingswegen en enkele moderne boerderijen. De Maij kenmerkt zicht door een noord

oost-zuidwest gerichte stroken verkaveling, vergelijkbaar met de verkaveling in de 

Bossche Broek. 

Ook het Drongelens kanaal en de Langstraatspoordijk hebben cultuurhistorische waarde. 

Het Drongelens kanaal is rond 1910 gegraven als afwateringskanaal voor overtollig water 

van Aa en Dommel ter voorkoming van inundatie van 's-Hertogenbosch tijdens hoogwater 

op de Maas. Het kanaal is in een boog rond de lunetten van het fort Isabella gelegd. 

De Langstraatspoordijk is het tracé van de voormalige spoorverbinding tussen 's-Herto

genbosch, Waalwijk en Lage Zwaluwe (het zgn. Halve Zolenlijntje), dat rond 1890 is aan

gelegd en in 1972 buiten gebruik is gesteld. Het cultuurhistorisch meest waardevolle 

element van de spoorlijn is de spoorbrug over de Moerputten, sinds 1995 een rijks

monument [Steketee, 2000]. Het deel van de spoorlijn in het studiegebied een aantal 

cultuurhistorisch waardevolle elementen, o.a. de spoorbrug over de Vlijmenseweg uil 

1936 en een duiker uit 1890 [Steketee, 2000], 
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In de Rijskampen liggen twee eendenkooien, waardevol cultuurhistorische 
landschapselementen. 

Zeer recent is het. niet meer in gebruik zijnde, benzinestation aan de Bosscheweg 1 aan
gewezen als Rijksmonument. Het betreft een benzinestation uit 1953 naar ontwerpvan A. 
Meylink en is karakteristiek voor de bouwstijl het Nieuwe Bouwen. 

Figuur S.12 geeft de landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige 
waarden weer, zoals aangegeven op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie 
Noord-Brabant [2001aj. 

I« n d SC h a p oaOI k/c u I lu u r h lsta()sch 

^ ^ 1 zfti hoge waarde 

^ ^ B hoge «aafde 

I tedeli|khoge waarde 

_ ; hi5tofiache groen structuur 

9t»d*n t»auw ku n dl c 

^ ^ B zeer hoge waarde 

hoge waarde 

Figuur 5.12 Land schappelijke / cultuurhistorische structuur 
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Figuur 5.13 Uitsnedes historisch topografische kaarten 

(bronnen. Anonymus 1989 en 1990) 

5.6.2.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkelingen in het studiegebied hebben naar verwachting geen nadelige 

invloed op de cultuurhistorische en archeologische waarden van het gebied. Ontwikkeling 

vindt plaats op locaties met geringe waarde (b.v. Willemspoort) of rekening houdend met 

de bestaande waarden (b.v. voormalig fort Isabella). 

In de Totaalvisie wordt behoud en versterking van archeologische en cultuurhistorische 

waarden nagestreefd. Om het karakter van voormalig fort Isabella te versterken wordt 

voorgesteld de bosschages uit te dunnen, grachten uit te graven, aardwerken en 

ravelijnen te herstellen en water een prominentere rol rondom het fort te geven. De 

cultuurhistorische waarde van de donken van Deuteren kan worden behouden en 

versterkt door het een functie als recreatief en educatief knooppunt te geven. Herstel van 

hel verkavelingspatroon in de Bossche Broek maakt de cultuurhistorische waarde beter 

beleefbaar. 
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5.6.3 Landschapsbeeld 

5.6.3.1 Huidige situatie 

Het landschapsbeeld van het studiegebied wordt gedomineerd door de openheid van de 

Gement en Bossche Broek en het contrast tussen deze open, landschappelijke gebieden 

en de gesloten stedelijke gebieden van Vughl en 's-Hertogenbosch. 

contrast 

De meest opvallende landschappelijke kwaliteit is de contrastwerking. Op alle schaal

niveaus is er sprake van sterke contrastwerking in het landschap. Op regionaal schaal

niveau is er het contrast tussen het dekzandlandschap ten zuiden van het Drongelens 

Kanaal en het rivierkleilandschap ten noorden ervan. Het rivierkleilandschap is groot

schaliger, opener en regelmatiger verkaveld dan het dekzandlandschap. Op het schaal

niveau van het studiegebied valt vooral het contrast op tussen het open, laaggelegen 

gebied van Gement en Bossche Broek en het gesloten, hoger gelegen stedelijk landschap 

van 's-Hertogenbosch en Vught ten noorden en ten zuiden ervan. De aanleg van de Lang

straatspoordijk en het Drongelens Kanaal heeft de scheidingslijnen en daarmee het 

contrast verscherpt. Door deze zeer scherpe begrenzing van de stad 's-Hertogenbosch 

met het open karakter van de Gement is het contrast zo sterk dat het bijzonder genoemd 

mag worden in regionaal verband. 

F-ÏEMÏ^> ' ^ jüsnwr i V--. 

Figuur 5.14 Contrast tussen Gement en zuidelijke stadsrand 's-Mertogenbosch 
(bron Gemeente 's-Hertogenbosch, 2002b) 
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Het 'schiereiland' van de Vughterpoort en de daarop gelegen, noord-zuid georiënteerde 

infrastructuur vormt de landschappelijke, stedenbouwkundige en infrastructurele ver

binding tussen 's-Hertogenbosch en Vught. De Vughterpoort vormt daarmee tevens een 

barrière tussen de Oement en het Bossche Broek. 

Ook op een lager schaalniveau wordt het studiegebied gekenmerkt door tegenstellingen 

tussen open - gesloten en stedelijk - landschappelijk. Het gesloten stedelijke karakter 

van de binnenstad van 's-Hertogenbosch, Vughterpoort, Willem-Alexander ziekenhuis en 

Koning Willem i college contrasteert met de openheid van de Maij. De oost-west gerichte 

openheid van Gement, Maij en Bossche Broek contrasteert met de noord-zuid gerichte 

infrastructurele lijnen van Vughterweg, spoorlijn en Drongelens Kanaal. 

openheid 
De Gement en Bossche Broek zijn beiden zeer open en nauwelijks versnipperd, wat uniek 
is voor de regio. De Gement is een duidelijk begrensde ruimtelijke eenheid, gescheiden 
van Den Bosch, Vughterpoort en Vught-Noord door de Langstraatspoordijk en Drongelens 
Kanaal. De bebouwing beslaat minder dan 1 % van hel oppervlak van de Gement, de 
afstand tussen begrenzende element (elementen hoger dan l,5m) bedraagt voor een 
groot deel van de Gement meer dan 1500 m (BRO, 1992). De Gement wordt niet visueel 
gehinderd door hoogspanningsmasten en -l i jnen of windmolens. 

De openheid van de Maij kan vanaf het spoor en het fietspad langs het Drongelens Kanaal 
ervaren worden, hoewel opgaande beplanting het zicht in de nabije toekomst kan belem
meren. 

Ook de openheid van de Bossche Broek is groot, hoewel de nabijheid van de stad meer 
ervaren wordt. De Bossche Broek is aan de noord- en westkant scherp begrensd door de 
Dommel en Singelgracht/Parklaan-Zuidwal. 

overige bijzondere ruimtelijke en / of landschappelijke elementen 
Een bijzonder ruimtelijk element in het studiegebied is het voormalige fort Isabella, dat 
door haar beboste karakter een gesloten, landschappelijke uitstraling heeft (hoewel cul
tuurhistorisch een fort zonder bomen juister zou zijn: in vroeger tijden van gevaar werden 
de bossen gekapt om het schootsveld vrij te maken). 

Ook het Willems-ZWilheminaplein heeft als toegang tot de stad landschappelijke waarde, 
hoewel het entree-karakter in de huidige situatie niet goed zichtbaar is door de structuur 
van het verkeersknooppunt. 

Water, spoorlijnen en wegen dragen bij aan versterking van de oost-west en noord-zuid 
gerichte ruimtelijke structuur. De Langstraatspoordijk en, in mindere mate, de 
Vlijmenseweg geven een duidelijke begrenzing tussen 's-Hertogenbosch en de Gement. 
Het Drongelens Kanaal, de Dommel, de Vughterweg en de spoorlijn 's-Hertogenbosch-
Tilburg/Eindhoven versterken het schiereiland-karakter van de Vughterpoort en de 
verbinding tussen Vught en 's-Hertogenbosch. 

De twee eendenkooien in de Rijskampen zijn beeldbepalend voor de Gement. De bossen 
en struiken die de plassen omgeven, contrasteren met de openheid van de rest van de 
Gement en breken de openheid. 
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5.6.3.2 Autonome ontwikkeling 

Autonome ruimtelijke ontwikkelingen in het studiegebied hebben invloed op het land

schapsbeeld. Ontwikkeling van de Willemspoort (uitbreiding van zowel Ziekenhuis als 

Willem-I college, ontwikkeling van het gebied ertussen) zorgt voor meer bouwmassa en 

een meer gesloten stadsrand. Het contrast tussen stedelijk en landelijk gebied wordt 

hiermee versterkt. Ontwikkeling van Vught-Noord zal aansluiten op en gericht zijn op 

behoud en versterking van de bestaande landschappelijke kwaliteiten en structuren. 

Ook in de Totaalvisie staal behoud van het contrast tussen stad en platteland voorop, 

evenals behoud van de openheid van Gement en Bossche Broek. 

5.7 Stedenbouw 

5.7.1 Stedenbouwkundige structuur 

5.7.1.1 Huidige situatie 

's-Hertogenbosch heeft door zijn ligging aan de Maas en de oost-Brabantse beken van 

oudsher een gunstige locatie op de handelsroutes gehad. De welvaart, die daar uil voort

vloeide, maar ook de verdediging die het nodig had, heeft geresulteerd in een cultuurhis

torisch en stedenbouwkundig zeer waardevolle stad. Ook tegenwoordig ligt 's-Hertogen

bosch centraal op een handelsroute, die tussen Eindhoven en Amsterdam. 's-Hertogen

bosch is "de poort lo l het zuiden". De stad heeft zich echter niet alleen tot handelsstad 

ontwikkeld, maar ook tot bestuurlijk en cultuurhistorisch centrum van Noord-Brabant en 

regionaal voorzieningen centrum voor het noordoostelijk deel van Noord-Brabant. 

Stedenbouwkundig gezien is de scherpe zuidelijke begrenzing met de Gement en de 
Bossche Broek één van de meest opvallende elementen van 's-Hertogenbosch. De zuide
lijke stadsrand van 's-Hertogenbosch is door zijn hoge ligging, gesloten karakter, en 
scherpe overgang naar landelijk gebied bijzonder. Vooral de Zuidwal die ten oosten van 
de Vughterpoort aan de Bossche Broek grenst, is uniek te noemen. Het Willems-/Wifhel-
minaplein heeft als poort naar de stad in potentie stedenbouwkundige waarde, maar deze 
waarde wordt in de huidige situatie niet optimaal benut door de gekozen structuur van het 
verkeersknooppunt. 

Het centrum van 's-Hertogenbosch is middeleeuws, compact, gesloten en duidelijk 
begrensd, door water aan drie zijden. Na het afschaften van de vestingwet in 187A is 
's-Hertogenbosch met name in noordelijke en oostelijke richting gegroeid. Naar het zuid
oosten is de uitbreiding beperkt gebleven tot woonwijken de Pettelaar en Vughterpoort. 
Naar het westen is de stad uitgebreid met de wijken Zand, Wolfsdonken, Boschveld, 
Deuteren, Schutskamp en Kruiskamp. Door de "scheve"ontwikkeling van de stad is het 
centrum aan de rand van de stad komen te liggen. Opvallend kenmerk van de uitbreiding 
van de stad is dat het niet cirkelvorming rondom het centrum heeft plaatsgevonden, maar 
sterk gesegmenteerd langs radialen van het centrum af. De segmenten, in de ontwerp 
structuurvisie "vleugels" genoemd, worden van elkaar gescheiden door groen, water en 
infrastructuur 
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De laatste decennia is er aandacht gekomen voor inbreiding en verbetering van de 

binnenstedelijke structuur. Speerpunten zijn: 

(verdere) ontwikkelingvan de binnenstad tot cultuurhistorisch centrum en 

toeristische trekpleister 

ontwikkeling van de stad als bestuurlijk centrum 

ontwikkeling van de spoorzone tot hoogwaardige woon- en werkomgeving 

De spoorzone ("Paleiskwartier") wordt momenteel ontwikkeld tot hoogwaardige kantoren-

locatie, die samen met het Zand de "Nieuwe binnenstad** moet gaan vormen, als tegen

hanger van de oude binnenstad ten oosten van het spoor. Rond het nieuwe station wor

den allerlei publieke en private diensten geconcentreerd in een kwalitatief hoogstaande 

stedenbouwkundige structuur. 

Het Paleiskwartier wordt ontsloten via de nieuw aan te leggen Magistratenlaan (zie ook 

autonome ontwikkeling). 

De Onderwijsboulevard wordt momenteel ontwikkeld als (nieuwe) ruimtelijke drager, 

waarlangs onderwijsinstellingen worden geclusterd. 

De locatie Willemspoort (lussen Vlijmenseweg en Langstraatspoordijk) zal verder voor 

onderwijs en ziekenhuisdoelsteilingen worden ontwikkeld, (zie autonome ontwikkeling) 

Vughterpoort 

De woonwijk Vughterpoort is een hoogwaardige historische woonomgeving ingeklemd 
tussen het landschappelijke gebied van Gement en Bossche Broek. Stedenbouwkundig is 
de Vughterpoort te zien als uitloper van Vught, hoewel ervan gescheiden door fort Isa-
bella, of als "vooruitgeschoven post" van *s-Hertogenbosch, Beide zijn karakteristiek te 
noemen. De begrenzing door Drongelens Kanaal en Dommel is duidelijk en maakt de 
Vughterpoort in stedenbouwkundig opzicht duidelijk begrensd. Spoorlijn en Vughterweg 
dragen stedenbouwkundig bij aan het noord-zuid gerichte karakter van de Vughterpoort, 
maar vormen wel een extra barrière naar respectievelijk Gement en Bossche Broek. De 
Vughterpoort is te klein voor eigen voorzieningen en is daarom aangewezen op Vught of 
's-Hertogenbo5ch. Verkeerskundig is de verbinding van de Vughterpoort met de omgeving 
verre van optimaal. De geluidshinder door de spoorlijn en Vughterweg doen afbreuk aan 
de (woon)kwaliteit van de Vughterpoort. 

Vught-Noord 

Vught is vanuit het centrum vooral in zuidelijke en westelijke richting gegroeid. 

Uitbreidingsmogelijkheden aan de oost en noordkant waren en zijn beperkt door respec

tievelijk de aanwezigheid van defensieterreinen, de Dommel (later ook Rijksweg / 

Vughterweg) en de Gement (later ook Drongelens Kanaal). 

Vught-Noord wordt naar het noordwesten gescheiden van de Gement door de Vughtse 

Heide, Drongelens Kanaal en de voormalige kazernes Frederik Hendrik en Isabella. De 

karakteristieke defensiestructuren zijn kenmerkend voor de noordelijke stadrand van 

Vught. De scheiding lussen de bebouwing van Vught-noord en de kazernes is steden

bouwkundig niet duidelijk. Naar het oosten wordl Vught-Noord gescheiden van de 

Bossche Broek door het spoor, de Bossche weg en de Vughterweg/Rijksweg. In een groot 

deel van Vught-Noord liggen deze infrastructurele lijnen gescheiden tussen bebouwing 

wat leidt tot een versnipperd stedenbouwkundig karakter. Ter hoogte van de Isabellaka-

zerne zijn de infrastruclurele lijnen wel gebundeld, maar is de verkeerskundige uitwerking 

onduidelijk, waardoor een stedenbouwkundig rommelig gebied ontstaat. Vught-Noord 

wordt door de oost-west lopende N65 gescheiden van de rest van Vught. Binnen Vught-
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Noord vormt de Loonse Baan een barrière voor noord-zuid gericht verlteer. Geconcludeerd 

Itan worden dat de stedenbouwltundige structuur van Vught-noord (nog) niet optimaal 

ontwil<l(eld is. 

5.7.1.2 Autonome ontwikkeling 

's-Hertogenbosch 

De ontwikkeling van het Paleiskwartier en Willemspoort versterken de stedenbouw

kundige structuur van 's-Hertogenbosch. De bouwstijl in het Paleiskwartier heefteen 

sterk historisch en stedelijk karakter en sluit daarmee goed aan op het karakter van de 

binnenstad aan de andere kant van het spoor. Zowel in het Pa leis kwartier als de Willems

poort worden karakteristieke gebouwen ontwikkeld of uitgebreid. De scheiding stad -

Gement wordt daarmee nog duidelijker, wat de stedenbouwkundige structuur versterkt. 

Ook het concentreren van functies (scholen in het Willem i college en langs de Onderwijs-

boulevard, ziekenhuizen in het Jeroen Bosch fusieziekenhuis en kantoren in het Paleis

kwartier) draagt bij aan versterking van de stedenbouwkundige structuur en samenhang. 

Aanleg van een extra (4*) spoor leidt tot verbreding van de barrière tussen Vughterpoort 

en Gement, maar heeft geen wezenlijk extra effect op het stedenbouwkundige karakter 

van de Vughterpoort. 

Vught-Noord 
De ruimtelijke ontwikkeling van Vught-Noord. zoals gepresenteerd in de Strategische 

visie Vught-Noord zal aansluiten bij de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische en 

stedenbouwkundige waarden. De ontwikkeling biedt de mogelijkheid de structuur ten 

westen van de spoorlijn te verbeteren. 

De keuze voor een ontsluitingsweg ten zuiden van de isabellakazerne betekent wel dat de 

kazerne enigszins gescheiden wordt van Vught-Noord. Anderzijds wordt de ontsluiting 

van dit complex aanzienlijk verbeterd. Beperken van verkeer op het oostelijk deel van de 

Loonsebaan zou de schelding binnen Vught-Noord en met het overig deel van Vught 

verminderen, wat de stedenbouwkundige structuur en samenhang ten goede komt. 

5.8 Verkeer 

5.8.1 Verkeersstructuur 

5.8.1.1 Huidige situatie 

De verkeerstructuur van en rondom 's-Hertogenbosch en Vught moet op drie niveaus 

worden beschreven: nationaal, regionaal, (inter)lokaal(zie figuur S.15). 

Binnen het nationale wegennet liggen 's-Hertogenbosch en Vught aan de A2, de as tussen 

Maastricht en Amsterdam, via Eindhoven, 's-Hertogenbosch/ Vught en Utrecht. De A2 is 

als achterlandverbinding opgenomen in het Structuurschema Verkeer en Vervoer l i . De A2 

loopt aan de oostzijde van Vught en 's-Hertogenbosch. Ter hoogte van 's-Hertogenbosch 

vindt uitwisseling plaats met de A50/N50 richting Nijmegen en Arnhem en met de A59 

richting Waalwijk en de snelwegen A27 en A16. "s-Hertogenbosch is daarmee een 

belangrijk knooppunt in de wegenstructuur in (noord-oost) Brabant. 
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Op regionaal niveau spelen vier wegen een belangrijke rol: aan de oostzijde van 's-Herto-

genbosch de N50/A50 richting Oss en Nijmegen, aan de westzijde de A59 naar Waalwijk 

en Oosterhout, in zuidwestelijke richting de N65 naar Tilburg en zuidoostelijke richting de 

N266 naar Schijndel en Helmond. De N65 loopt dwars door Vught. 

Het nationale en regionale wegnet vormen rond 's-Hertogenbosch een ring van auto(snel) 

wegen. Aan de zuidwestzijde, het plan- en studiegebied voor de Randweg is de ring niet 

gesloten, maar wordt het verkeer over het stedelijke wegennet (Vughterweg, Willems- en 

Wilhelminaplein en Vlijmenseweg) geleid. 

Lokaal bestaat de verkeerstructuur in 's-Hertogenbosch uit een binnenringweg die door 

radiale wegen nriet de de nationale/regionale buitenring verbonden is (figuur S.16). 

De buitenring heeft een stroomfunctie: het snel doorgeleiden van (doorgaand) verkeer. De 

binnenring is met name bedoeld voor het verdelen van verkeer over de slad en ontsluiten 

van de stad. 

De binnenring is gescheiden van de buitenring behalve in de zuidwest hoek van de stad, 

het plan- en studiegebied voor de Randweg. Vughterweg en Vlijmenseweg hebben zowel 

een functie als onderdeel van de buitenring als tussen de buiten- en binnenring als 

radiaalweg. Op het Willems-Withelminaplein komt het stedelijke verkeer op de binnenring 

en het regionale verkeer op de buitenring bij elkaar. 

De verbinding tussen het zuidwestelijk deel van 's-Hertogenbosch en Vught vindt plaats 

via de Vughterweg en Bosscheweg/ Taaistraat. Vught wordt ontsloten door de N65 die 

dwars door de stad loopt. Het noordelijk deel van Vught wordt ontsloten door de Loonse-

baan. Het zuidelijk deel van Vught via de ring Glorieuxlaan, Laagstraat, Wolfskamerweg 

en Vijverbosweg. 

De toenemende verkeersdrukte op de Vughterweg, Willemsplein en Vlijmenseweg (zie 

par. S.8.2) heeft geleid tot sluipverkeer door de Gement. Er bestaan twee sluiproutes: 

Deutersestraat - Honderdmorgensedijk- Kampdijklaan-Loonsebaan 

door Cromvoirt en Nieuwkuijk. 

Figuur 5.1S Verkeersstructuur in en rond 's-Hertogenbosch en Vught 

[naar's-Hertogenbosch, 2002b] 

blad111van2Sl BU Stad en Ruimte, vakgroep Landelyk Gebied, Vestiging Oasterliout 



d o c , n r . l 0 7 0 8 2 - » - 1 1 7 ï 

hoofd rappon 

lebruan 2003 

MER Randweg 's-HrnogenboKh-Vught 

gemeente "s-Hertogenbosch 
oranjewoud 

A^^<^'^:^': 
OudeVlijmenseweg •:'Wê§^fF-^Ë 

Magistratenlaan 

Koningsweg 

Uems- en 
Wilhelminaplein 

I Doorgaand verkeer 

Onderliggend wegennet 

I Hond erdmot gen sed ij k 
^r-y 

Figuur S.16 Verkeersstructuur in studiegebied Randweg 
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ruimtelijke ontwikkelingen 

Op nationaal / regionaal niveau zijn drie autonome ontwikkelingen vooral van belang: 
verbreding A2 bij 's-Hertogenbosch: van 2x2 naar 2x4 rijstroken, uitvoering vertraagd 

lot 2005-2010, verbreding naar 2x3 stroken is gereed; 

ombouw N50 's-Hertogenbosch-Nijmegen: ombouw tot A59 door private 

voorfinanciering; 

SWAB^-projecten: verbetering van de achterlandverbindingen, waaronder de A2 als 

geheel. 

In en rondom 's-Hertogenbosch is er autonoom een aantal grootschalige ontwikkelingen 

met effecten op de verkeersstromen in en rond de stad (par. 5.2.2). 

In het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid wordt al geanticipeerd op de aanleg van 

de Randweg en het doortrekken van de Uagistratenlaan richting Randweg en Zandzuiger-

straat. Deze wegen zijn nodig voor de goede bereikbaarheid van het stedelijke gebied en 

de ontwikkelingsgebieden in de stad. In het streekplan is de Randweg (mei een indi

catieve tracéaanduiding) al opgenomen als een provinciale/stadsregionale gebiedsont-

sluitingsweg. 

In en rond Vught worden de volgende autonome ontwikkelingen voorzien [gemeente 

Vught, 2002]. 

Vught-Noord: ontwikkeling voormalige defensieterreinen Frederik Hendrik en op 

langere termijn Isabella ten behoeve van woningbouw en/of bijzondere functies; 

ontwikkeling kantorenlocaties station; 

diverse woningbouwlocaties, o.a. Aert Heymlaan, de Koepel, De Vijverhof; 
opheffen onveilige spoorwegovergangen (b.v. Loonsebaan). 

Ten behoeve van een aantal van deze ontwikkelingen heeft de gemeente Vught besloten 
tot de aanleg van een nieuwe ontsluitingsstructuur in het noordelijk deel van Vught. 

ontwikkeling verkeer en vervoer 

Het vigerend rijksbeleid ten aanzien van verkeer en vervoer is vastgelegd in het Structuur

schema Verkeer en Vervoer II (SW-II). Over het voorgenomen beleid, zoals beschreven in 

het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NWP), bestaat nog geen duidelijkheid. Het SW-

II bevat maatregelen die de groei van de automobiliteit moeten beperken. Landelijk is de 

mobiliteitvanaf 1986 tot 2002 toegenomen met A5%. Dit is meer dan de 35%, die als 

streefwaarde beleidsmatig is vastgelegd in het SW-ll. Ongewijzigd beleid leidt tot een 

toename van 88% meer autoverkeer t.o.v, 1986 [gemeente 's-Hertogenbosch, 2000b]. 

Autonoom wordt een groei van het aantal inwoners in 's-Hertogenbosch verwacht van 

128.000 inwoners nu naar 160.000 in 2020, het aantal arbeidsplaatsen neemt toe van 

85.000 naar 105.000 [gemeente 's-Hertogenbosch. 2000b|. 's-Hertogenbosch gaat zich 

steeds meer profileren en manifesteren als knooppunt in Noord-Brabant. 

De belasting van het stedelijk net groeit met 1 a 2% per jaar, de belasting van het rijksnet 

5% per jaar. Het gemeentelijk beleid van 's-Hertogenbosch is erop gericht de verkeers

problematiek aan te pakken. Hierbij wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van het 

bestaande wegennet (l/C verhouding < 0,75) en minimale doorsnijding van woon- en 

werkgebieden. 

5. * SWAB; Samen Werken Aan Bereikbaarheid, nota waaiin de regering pleit vooi een 

betere afstemming tussen de vraag naar vervoer en het aanbod aan voor/ientngen. 
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Op basis van het aantal geplande woningen mag voor Vught een toename van het inwo

nertal verwacht worden van 2.000 tot 3.000 (op 25.000 inwoners nu), het aantal arbeids

plaatsen neemt toe met ±1.250 tot meer dan 8.000 [gemeente Vught, 2002]. 

Het geheel aan ontwikkelingen zal leiden tot een toename van de verkeersintensiteiten op 

de wegen in en rond 's-Hertogenboscb en Vught. 

Door de toenemende verkeersproblematiek op de Vughterweg, Willem5-/Wilhelminaplein 

en Vlijmenseweg zal de drang van automobilisten naar sluiproutes toenemen. In het Ver

keer en Vervoersplan Vught is een "wensstructuur autoverkeer" opgenomen en zijn maat

regelen vastgesteld om het sluipverkeer tegen te gaan. Tot de maatregelen behoort 

het afsluiten van de Honderdmorgensedijk (bestuurlijk gekoppeld aan de beschikbaar

heid van de Randweg als alternatieve route). Inmiddels is de Kampdijklaan (onderdeel 

van de sluiproute) ingericht als 30 km-zone. 

5.8.2 VerkeersafwikkeUng 

Maat voor verkeersafwikkeling, de kwaliteit van een wegvak, is de verhouding tussen 

intensiteit (I) en capaciteit (C). De intensiteit is het aantal motorvoertuigen op een wegvak 

(meestal aangegeven per etmaal). De capaciteit is het maximaal mogelijke aantal 

motorvoertuigen op een wegvak, waarbij nog Sprake is van een goede doorstroming en 

afwikkeling. In een stedelijke omgeving hebben kruispunten (al dan niet geregeld) een 

grote invloed op de verkeersafwikkeling. De invloed van kruispunten is niet weer te geven 

met de l/C verhouding. 

Ten behoeve van de beoordeling van l/C-verhoudingen kan volgende indeling worden 

gebruikt: 

l/C < 0,5: goede verkeersafwikkeling, nauwelijk kans op filevorming; 
0,5 < l/C < 0,75: goede verkeersafwikkeling, nauwelijk kans op filevorming. Op 

binnenstedelijke wegvakken kan beperkte capaciteit op kruispunten leiden tot 

filevorming; 
O, 75 < l/C < 0,9: tijdens de spitsuren beperkte verkeersafwikkelingen kans op 

filevorming; 
0,9 < I / C< 1,1: tijdens de spitsuren slechte tot zeer slechte verkeersafwikkelingen 

kans op filevorming; 

1,1 < l/C < 1,25: ook buiten spitsuren is de verkeersafwikkeling beperkt; 

I / C > 1,25: gedurende grote delen van de dag is sprake van slechte tot zeer slechte 

verkeersafwikkeling en dus kans op filevorming. 

De beschrijving van de verkeersintensiteiten in de huidige situatie is gebaseerd op ver

keerstellingen van de gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught. 

In het kader van de planvorming van de Randweg zijn door Bureau Goudappel-Coffeng in 

opdracht van de Gemeente 's-Hertogenbosch modelberekeningen gemaakt voor de ver

keersintensiteiten op de wegvakken in het studiegebied van de Randweg voor en na aan

leg van de Randweg. 

Het model is een schematische weergave van de werkelijkheid en is gecalibreerd aan ver

keerstellingen. Het verkeersmodel werkt volgens een "alles of niets" principe en houdt 

geen rekening met de capaciteit van een wegvak. Hel model wordt gevuld met prognoses 

voor de sociaal-economische ontwikkelingen (aantallen inwoners en arbeidsplaatsen) en 

kijkt vooruit naar 2015. 

Tabel 5.10 en figuur 5.17 geven de wegvakindelingen nummering zoals gehanteerd in het 

verkeersmodel. 
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Tabel 5.10 Wegvakindelingverkeersmodel Randweg 

code wegvak begrenzing wegvak 

's-Hertogenbosch 

1 Vlijmenseweg (west) ten westen van kruising Oude Vlijmenseweg 

2 Vlijmenseweg (centraal) Jeroen Bosch Ziekenhuis - Onderwijsboulevard 

4 Vlijmenseweg (oost) Onderwijsboulevard-Willemsplein 

21/23 Vughterweg Bosscheweg - Vughlerbrug 

A Koningsweg Willemsplein - Lekkerbeeljenlaan 

B Magistratenlaan Vlijmenseweg - Hugo de Grootlaan 

C Parklaan 

E Deutersestraat Vlijmense weg - Honderdmorgensdijk 

H Oude Vlijmenseweg Vlijmenseweg - Boschmeersingel 

1 Onderwijsboulevard Vlijmenseweg - Vijverlaan 

Vught 
16 Verbinding A2 (voormalige 

Riiksweg76'i) 
Vughterweg-A2 

1 9 / 2 0 Bosscheweg Loonsebaan • Vughterweg 

D Honderdmorgensedijk Drongelens kanaal - Deutersestraat 

F Kampdijklaan Reutsedijk -Loonse Baan 

G Loonsebaan 

I 2 I t v -^.^M-^-y 
I I wegvak met nunmer/ 1'etter 

Figuur 5.17 Wegvakindelingverkeersmodel Randweg 
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5.8.2.1 Huidige situatie 

Tabel 5.11 en figuur 5.18 en figuur 5.19 geven de intensiteiten en l/C verhoudingen in de 

huidige situatie weer, gebaseerd op telgegevens van de gemeenten 's-Hertogenbosch en 

Vught. 

Tabel 5.11 Intensiteiten en l/C verhouding In de huidige situatie (2001/2002] 

codt wtgvak wtgtype t (mvt/etm) C(mvt / 

etm) 
I/C 

'••HtrtOBtnboKh 

1 Vlijmenseweg {west] 2*2 22.400 50.000 0,4 

2 Vlijmenseweg (centraal) 2"1 23.500 25.000 0,9 

4 Vlijmenseweg (oost) 2*1 23.200 25.000 0.9 

21/23 Vughterweg 2*2 33.800 33.000 1,0 

A Koningsweg 2*1 20.100 25.000 0.8 

B Magistratenlaan erft oegangs weg 1.500 n.v.t. 

C Parklaan 2"1 22.000 25.000 0,9 

E Deutersestraat erft oegangs weg S.SOO n.v.t. 

H Oude Vlijmenseweg 2 '1 8.000 25.000 0,3 

1 Onderwijsboulevard 2*1 6.700 n.v.t. 

Vught 

16 Verbinding A2 
(voormalige Rijksweg 76A) 

2-2 26.900 50.000 0,3 

19/20 Bosscheweg 2*1 7.400 25.000 0.3 

D H 0 n derd m orgen se d i j k erfCoegangsweg 3.000 n.v.t. 

F Kampdljklaan erftoegangsweg 3.900 n.v.t. 

G Loonsebaan erftoegangsweg 3.800 n.v.t. 

Verkeersintensiteiten op de doorgaande routes variëren van 22,5 duizend (Vlijmenseweg) 

tot 34 duizend (Vughterweg) motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). Op de Parklaan en 

Koningsweg is sprakevan 20 a 22 duizend mvt/etm. De Magistratenlaan is met 1,5 

duizend mvt/etm (nog) nauwelijks actief. De verkeersintensiteit op de Bosscheweg is 7,5 

duizend mvt/etm. Op de Honderdmorgensedijk, Kampdljklaan en Loonsebaan zijn 3 a 4 

duizend mvt/etm geteld, op de Deutersestraat 5,5 duizend mvt/etm. Dit is voornamelijk 

sluipverkeer om de verkeersdrukte in 's-Hertogenbosch te ontlopen. 

In de gemeente 's- Hertogenbosch Is de mobiliteit in de periode 1992-1999 met 30 tot 

40% gegroeid, het aandeel van de auto als vervoersmiddel is in deze periode licht geste

gen van 55 naar S6% [gemeente 's-Hertogenbosch, 2002b]. 

I/C verhouding 
In tabel 5.11 zijn de tevens de capaciteiten van de onderscheiden wegvakken aangegeven 

en is de berekende l/C-verhouding weergegeven. Voor een aantal belangrijke onderdelen 

van de stedelijke infrastructuur (Vlijmenseweg, Vughterweg), die als 2-strooks wegen een 

beperkte capaciteit hebben, liggen de l/C-verhoudingen dicht bij 1; dat wil zeggen dat er 

in de spits en vaak ook buiten de spits sprake is van een slechte tot zeer slechte verkeers

afwikkeling. 
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Rguur 5.19 Intensiteiten voor de huidige situatie (2001/2002) en twee scenario's 
voor de autonome ontwikkeling 
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verdeling dag-nacht 

Tabel 5.T3 geeft voorde huidige situatie de verdeling van het verkeer over dag en nacht. 

Tabel 5.12 Verdeling dag en nacht in huidige situatie On %) 

wegvak dag 

(7-19h) 

avond 

(19-23h) 

nacht 

(23-7h)) 

Vlijinenseweg 77 16 7 

Vughterweg 77 16 7 

Bosscheweg 75,5 19 5.5 

overige (zij)wegen 's-

Herlogenbosch 

76-78 15-18 6-7 

overige (zij)wegen Vught-Noord 88 8 4 
bron : gemeente 's-Herlogenbosch, 2002 

verdeling iiuto-vrachtverkeer 
Tabel 5.13 geeft voor de huidige situatie de verdeling lichten zwaar verkeer. 

Tabel 5.13 Verdeling licht en zwaar verkeer in huidige situatie On %) 

wtgvak licht verkeer 

(iuto's+ maters) 
zwaar verkeer 

(vrachtwagent) 

dag 

(7-19h) 

nacht 

(23-7h) 

dag 

(7-19h) 
nacht 

(23-7h) 

Vlijmenseweg 94,5 93 5,5 7 

Vughterweg 94,5 96 5,5 4 

Bosscheweg 98 98.5 2 1,5 

overige (zij) weg en 's-

Hertogenbosch 

91.5-96.5 98-99 3.5-7.5 1-2 

overige (zij)wegen Vught-Noord 96,5 99 3.5 1 
bron : gemeente 's-Hertogenbosch, 2002 
Binnen de categorie l lchl verkeer \s het percentage motersO.S tot 1,5%, Binnen de categorie zwaar verkeer Is 

het percentage zware vrachtwagens 0,Stol 1.S%. 

relatie met A2 en A59 
Uit tabel 5.14 blijkt dat in de huidige situatie 4400 auto's de Vughterweg en 
Vlijmenseweg als route tussen de A59 en de A2 en w gebruiken. Dit is ongeveer 20% van 
de totale hoeveelheid motorvoertuigen die over de Vlijmenseweg (centraal) rijden en 13% 
van de hoeveelheid motorvoertuigen die over de VughtenAieg rijden. 

Tabel 5.14 Aandeel doorgaand verkeer tussen A2 en A59 en w 

Huidige situatie 

Vlijmenseweg c 23,500 

Doorgaand verkeer A2-59 4.392 

Percentage 19% 

Vlijmenseweg o 23.200 

Doorgaand verkeer A2-S9 4392 

Percentage 19% 

Vughterweg 

Doorgaand verkeer A2-59 

33.800 Vughterweg 

Doorgaand verkeer A2-59 4.392 

Percentage 13% 
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Autonome ontwikkeling 

Om de autonome ontwikkeling van het verkeer inzichtelijk te maken is een modelbere

kening gemaakt voor het jaar 2015 (scenario 1). In het verkeersmodel zijn alle belangrijke 

ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening {toename aantal arbeidsplaatsen 

en inwoners) en verkeer en vervoer verwerkt. Dit op basis van vigerend, vastgesteld beleid 

(zoals Structuurschema Verkeer en Vervoer 11). Inmiddels moet er rekening mee worden 

gehouden dat de beleidsdoelen van het SW-II niet worden gehaaid. Landelijk is de mobi-

l i lei l ten opzichte van 1986 met 45 % toegenomen, terwijl de beleidsdoelstelling 35 % is. 

Daarom rs voor de planvorming van de Randweg ook een model (scenario 2) doorgere

kend waarin rekening gehouden is met het niet realiseren van de beleidsdoelstelingen op 

het gebied van verkeer en vervoer. Voor dit scenario zijn dezelfde socio-economische data 

gebruikt als voor scenario 1. 

Tabel 5.15 geeft de intensiteiten en l/C verhoudingen in het jaar 2015 uitgaande van 

scenario 1. Hierbij wordt aangetekend dat het verkeersmodel bij de toedeling van het 

verkeer geen rekening houdt met capaciteitsbeperkingen. 

Tabel 5.15 Intensiteiten en l/C verhouding autonome ontwikkeling (2015} 

scenario 1 

code wegvak 1 (mvt/etm) l/C toename ten opzichte van 

huidige situatie 

code wegvak 1 (mvt/etm) l/C 

absoluut % 
's-Hertogenbosch 

1 Vlij men se weg (west) 40.700 0.8 + 18.300 + 8 2 % 

2 VI ij men se weg (centraal) 41.400 1,7 + 17.900 + 7 6 % 

4 Vlljmenseweg (oost) 56.200 2,2 + 33.000 + 1 4 2 % 

21/23 Vughterweg 43.800 1,3 + 10.000 + 3 0 % 

A Koningsweg 22.200 0.9 -t- 2.100 + 1 0 % 

B Magistraten laan 13.500 nvt 112.000 + 8 0 0 % 

C Parklaan 37.100 1.5 + 15.100 + 6 9 % 

E Deutersestraat 2.600 nvt -3.900 - 5 2 % 

H Oude Vlijmen se weg 7.200 0,3 -800 • 1 0 % 

1 Onderwijsboulevard 8.000 nvt •f l .300 + 2 0 % 

Vught 

16 Verbinding A2 
(voormalige Rijksweg 764) 

36.300 0,7 + 9.400 + 3 5 % 

19/20 Bosscheweg 10.300 0,4 * 2.900 + 3 9 % 

D Honderdmorgensedljk 100 nvt - 2.900 • 9 6 % 

F Kampdijklaan 1.000 nvt -2.900 - 7 5 % 

G Loonsebaan 3.900 nvt + 100 + 3 % 

bl«dn9van3Sl 

De autonome ontwikkeling tot 2015 laateen forse toename van 30 tot 140% (10 tot 33 

duizend mvt/etm) van de verkeersintensiteit zien ten opzichte van de huidige situatie. 

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de verkeersintensiteiten in 

de huidige situatie verkeerstellingen zijn en de intensiteiten in de autonome ontwikkeling 

modelresuttaten. De autonome toename op de Vlijmense weg is veel groter (factor 2) dan 

de toename op de Vughterweg. Op de Vughterweg neemt de intensiteit met 10 duizend 

mvt/etm toe (35-40%). OpdeVlijmenseweg varieert de toename van de intensiteit ten 

opzichte van de huidige situatie van 37 duizend mvt/etm (140%) op het oostelijke deel 

BU Stad en Ruimte, valigtoep l.andelljk Gebied. Vestiging Oosterhout 
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tot 22 duizend mvt/etm (80%) op het westelijke deel. Opvallend is ook de autonoom 

voorziene toename op de Magistratenlaan. 

Het verschil tussen de autonome groei op de Vughterweg en Vlijmenseweg is deels het 

resultaat van ontwikkeling van het Paleiskwartier en het Jeroen Bosch ziekenhuis. 

Ook autonoom (moment van afsluiting is bestuurlijk gekoppeld aan het beschikbaar 

komen van de Randweg) voorzien is de afsluiting van de Hondermorgensedijk, waardoor 

ter plaatse maar ook op de Kampdijklaan en Deutersestraat de intensiteit fors (3 duizend 

mvt/etm) afneemt. 

Voor de relevante wegvakken zijn in tabel 5.15 de berekende l/C-verhoudingen weerge

geven. Door de sterke groei van het verkeersaanbod op de Vlijmenseweg, die samenhangt 

met de ontwikkelingen in het Paleiskwartier en Willemspoort, ontstaat op de Vlijmense

weg een situatie met ;eer hoge i/C-verhoudingen, die wijzen op een zeer problematische 

verkeersafwikkeling. Ook op de Vughterweg en de Parklaan liggen de l/C-verhoudingen 

boven 1. 

Tabel 5.16 geeft de intensiteiten en l / C verhoudingen in het jaar 2015 uitgaande van 

scenario 2. 

Tabel 5.16 Intensiteiten en iC verhouding autonome ontwikkeling (2015) 

scenario 2 

code wegvak l (m /t/etm) l/C toename ten opzichte 

van huidige situatie 

toename ten 

opzichte van 

autonoom 

scenario 1 

code wegvak l/C 

absoluut % absoluut % 

'S-Hertogenbosch 

1 Vlijmenseweg (west) 44.800 0,9 + 22.400 + 1 0 0 % + 4.100 + 1 0 % 

2 Vlijmenseweg 

(centraal] 
47.100 1,9 + 23.600 + 1 0 1 % + 5.700 + 1 4 % 

4 Vlijmenseweg (oost) 60.800 2.4 + 37.600 + 1 6 2 % + 4.600 + 8 % 

21/23 Vughterweg 48.200 1.5 + 14.400 + 4 3 % + 4.300 + 1 0 % 

A Koningsweg 23.500 0,9 + 3.400 + 1 7 % + 1.300 + 6 % 

B Ma gist raten laan 13.900 nvt + 12.400 + 8 3 0 % + 500 + 3 % 

C Parklaan 38.800 1.6 +16.800 + 7 7 % +1.800 + 5 % 

E Deutersestraat 2.800 nvt -2 .700 - 4 9 % + 200 + 6 % 

H Oude Vlijmenseweg 7.600 0,3 •500 - 6 % +400 + 5 % 
1 Onderwijsboulevard 8.300 nvt + 1.600 + 2 5 % + 300 + 4 % 

Vught 

16 Verbinding A2 
(voormalige Rijksweg 

76i>) 

40.400 0.8 + 13.500 + 5 0 % + 4.000 + 1 1 % 

19/20 Bosscheweg 10.800 0,4 * 3.400 + 4 6 % + 500 + 5 % 

D Honderdmorgensedrj 

k 

100 nvt - 2.900 - 9 6 % 0 + 8 % 

f Kampdijklaan 1.000 nvt • 2.900 - 7 4 % 0 + 2 % 

G Loonsebaan 4.000 nvt + 200 + 6 % + 100 + 3 % 

Figuur 5.20 geeft de l/C verhoudingen in het jaar 2015 voor zowel scenario 1 als scenario 

2. 
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Figuur 5.20 l/C-verhoudlng huidige situatie en autonome ontwikkeling (2015} 

scensrios 1 (vigerend beleid) en 2 (niet realiseren vigerend beleid] 

De autonome ontwikkeling volgens scenario 2 laat ten opzichte van de autonome ontwik
keling volgens scenario 1 een extra toename van de Intensiteiten op de doorgaande route 
zien van 10 tot 15% (4 tot 6 duizend mvt/etm). De extra toename op de Bosscheweg, 
Parklaan, Magistratenlaan en Koningsweg is procentueel en absoluut geringer. De 
verdere groei van het verkeer leidt tot een verslechtering in de doorstroming. Voor de 
doorgaande routes (Vlijmenseweg, Vughterweg) en de Parklaan liggen de l/C-
verhoudingen ruim boven 1. Dit duidt op een zware overbelasting van de wegen en een 
zeer slechte verkeersafwikkeling. 

De verdeling van het verkeer over dag en nachten de verdeling licht-zwaar verkeer ver

andert nauwelijks ten opzichte van die in de huidige situatie. 

relatie met A2 en A59 

De autonome ontwikkeling laat een absolute groei van de hoeveelheid doorgaand verkeer 

tussen de A2 en de A59 en w zien van 4400 naar 8000 en 9400 voor respectievelijk 

scenario 1 en scenario 2. Uit tabel 5.17 bli jktdat voor de Vlijmenseweg, wegvak centraat 

hel aandeel doorgaand verkeer hiermee gelijk blijft (ongeveer 20%), maar voor wekvak 

oost het aandeel doorgaand verkeer met ongeveer 5% afneemt tot ongeveer 15%. Op de 

Vughterweg neemt het aandeel doorgaand verkeer echter toe met 5%. 

Tabel 5.17 Aandeel doorgaand verkeer tussen A2 en A59 «n w 

HS AOscl A0sc2 

Vlijmenseweg c 23.500 41.400 

7.979 

47.100 

9.391 

20% 

Doorgaand verkeer A2-A59 w 4.392 

41.400 

7.979 

47.100 

9.391 

20% Percentage 19% 19% 

47.100 

9.391 

20% 

Vlijmenseweg 0 

Doorgaand verkeer A2-A59w 

Percentage 

23.200 

4392 

19% 

36.200 

7.979 

14% 

60.800 

9.391 

15% 

Vughterweg 33.800 

4.392 

43.800 

7.979 

18% 

48.200 

9.391 

19% 

Doorgaand verkeer A2-A59W 

33.800 

4.392 

43.800 

7.979 

18% 

48.200 

9.391 

19% Percentage 13% 

43.800 

7.979 

18% 

48.200 

9.391 

19% 
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5.8.3 Langzaam verkeer 

5.8.3.1 Huidige situatie 

De hoeveelheid langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) in 's-Hertogenbosch is in de 

afgelopen jaren in absolute zin toegenomen. Het (relatieve) aandeel in het aantal 

verkeersbewegingen is constant gebleven op 140% (gemeente 's-Hertogenbosch, 

2000b]. Dit is lager dan het landelijk gemiddelde van 46%. Dit ondanks forse impulsen 

om het langzaam verkeer te stimuleren. 

Het aandeel langzaam verkeer in Vught bedraagt 34% en is lager dan het landelijke 

gemiddelde en in 's-Hertogenbosch [gemeente Vught, 2002a]. 

fiets 
Figuur 5.21 geeft het fietsnetwerk in het studiegebied weer. Belangrijke fietsroutes in het 

studiegebied zijn de Vughterweg, de Isabellalaan / Reutsedijk, het Drongelens Kanaal en 

de Vlijmenseweg. Het betreft voornamelijk woon-werk/school verkeer tussen Vught en 

's-Hertogenbosch. Locaties waar veel fietsverkeer op gericht is, zijn de binnenstad (via de 

Vughterslraat), Willemspoort (Willem I-college en Willem-Alexander ziekenhuis) en Onder-

wijsboulevard. De fietsroute langs het Drongelens Kanaal heeft ook een recreatieve 

functie. In Vught-Noord is ook de Loonsebaan een belangrijke fietsroute. 

• lieT-vitmUtyui 

Figuur 5.21 Fietsnetwerk 
[bron: gemeente 's-Hertogenbosch, 2000b; gemeente Vught, 2002a] 
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Tabel 5.17 geeft een overzicht van een aantal tellingen van (brom)fietsers tussen Vught en 

's-Hertogen bosch. 

Tabel 5.17 Dagintensiteit {brom)fietsers tussen Vught en 's-Hertogenbosch 

wegvak telling aantal 

(brom) 

fietsers 

max. 

per uur 

max per 

richt ing 

per uur 

% fiets 
ers 

verdeling richtingen opmerkingen 

Vughter 

weg 
1991 2.400 500 400 87 50-50 

7-9h piek richting 

's-Hertogenbosch 

14-19h piek richting 

Vught 

groei, maar 

afnemende 

groei 

Vughter 

weg 1995 3.400 87 

50-50 

7-9h piek richting 

's-Hertogenbosch 

14-19h piek richting 

Vught 

groei, maar 

afnemende 

groei 

Vughter 

weg 

1999 3.900 85 

50-50 

7-9h piek richting 

's-Hertogenbosch 

14-19h piek richting 

Vught 

groei, maar 

afnemende 

groei 

Isabella 

laan 

1994 500 100 70 95 50-50 

Onderwijs 

boulevard-

Wtllems 

poort 

1999 1.000 180 140 64 40% dchting 

Onderwijsboulevard 

60% richting 

Willemspoort 

gelijkmatige 

verdeling over 

dag 

bron: gerriMnle 's-Hertosenboscli 
te [periode: 7 t o l l 9 uur 

voetganger 

Voetgangers bewegen zich overal door de stad. Belangrijke concentraties van voet-

gangersslromen in 's-Hertogenbosch bevinden zich in de binnenstad, lussen het station 

en de binnenstad en langs de Onderwijsboulevard [gemeente 's-Hertogenbosch, 2000b]. 

in Vught concentreert het voetgangersverkeer zich met name op de winkelcentra en 

(basis)scholen [gemeente Vught, 2002a]. 

De Isabeltalaan/Reutsedijk hebben een recreatieve functie voor voetgangers vanuit de 

Vughterpoort naar de Vughtsche Hei. De route maakt bovendien deel uit van de histo

rische Pelgrimsroute van 's-Hertogenbosch naarVisé. 

S.8.3.2 Autonome ontwikkeling 

fiets 
Clustering van onderwijsfuncties in de Willemspoort en langs Onderwijsboulevard, van 

kantoorfuncties in het Paleiskwartier en van ziekenhuisfuncties in de WiUemspoort zullen 

resulteren in een toename van het fietsverkeer op bovengenoemde fietsroutes. 

Het gemeentelijk beleid van zowel 's-Hertogenbosch als Vught is erop gericht om de fiets 

het belangrijkste vervoermiddel in de binnenstad en voor afstanden minder dan 7 km te 

laten zijn [gemeente 's-Hertogenbosch, 2000b; gemeente Vught, 2002a). De 

fietsstructuur wordt verbeterd. In 's-Hertogenbosch ?ijn de routes van en naarde stad het 

eerste speerpunt. Deze zogenaamde radiale fietsroutes moeten een rechtstreekse, 

comfortabele, conflictvrije en sociaal veilige fietsverbinding van en naar de stad bieden. 

Eén van de radiale routes is de Vughterweg, waarbij het Willems-/ Wilhelminaplein als op 

te lossen knelpunt is aangeduid. 

Daarnaast krijgen de Vlijmense weg en Drongelens Kanaal aandacht als utilitaire route 

van en naar de regio. Het fietspad langs het Drongelens Kanaal krijgt ook in recreatief 

opzicht aandacht. 

in Vught krijgt de verbetering van de oversteekbaarheid van met name de spoorwegover

gangen prioriteit. 
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voetganger 

Het gemeentelijk beleid is erop gericht de voetgangersstromen en -voorzieningen (ver

der) te ontwikkelen. De binnenstad van 's-Hertogenbosch wordt aantrekkelijker gemaakt 

voor voetgangers, onder andere door het autoluwe gebied in de stad. Het gebied tussen 

Willemspoort, Onderwijsboulevard en Brabanthallen wordt, als gebied dat intensief door 

voetgangers wordt gebruikt, In een proefproject onderzocht en waar mogelijk geoptimali

seerd (gemeente 's-Hertogenbosch, 2000b], 

Vught concentreert zich op het verbeteren van de voetgangersnetwerken rondom de 

basisscholen. 

• In de Totaalvisie worden projectvoorstellen gedaan om bestaande recreatieve 

langzaamverkeerroutes te versterken en nieuwe te realiseren. De voorstellen zijn: 

realisatie van recreatieve routes van en naar de Moerputten 

• realisatie van fietsroutes op de (nieuwe) dijken in de Gement en Drongelens Kanaal 

• verbeteren van wandelmogelijkheden in het Bossche Broek 

• verbeteren van de recreatieve toegankelijkheid. 

5.8.4 Openbaar vervoer 

5.8.4.1 Huidige situatie 

trein 

's-Hertogenbosch is een knooppunt in het Brabantse en Nederlandse spoorwegennet. De 

lijnen Roosendaal- Zwolle en Maastricht-Haarlem komen langs 's>Hertogenbo5ch (figuur 

5.22). Met 6 miljoen vertrekkende reizigers per jaar is 's-Hertogenbosch na Eindhoven het 

2'slat ion in Noord-Brabant. 

Door Vught lopen twee spoorlijnen, de lijn 's-Hertogenbosch-Eindhoven en de lijn 's-Her-

togenbosch-Tilburg. Vughl heeft alleen op de eerste lijn een (stoptrein) halte. Dagelijks 

maken 1700 personen gebruik van deze halte. 

Het goederenvervoer (van o.a. gevaarlijke stoffen) op de spoorlijnen wordt bij het aspect 

externe veiligheid beschreven. 

bus 

Figuur 5.22 geeft de belangrijkste stads- en streekbuslijnen weer. In het studiegebied zijn 
er bushaltes op de Vughterweg en Vlijmenseweg. In de stad 's-Hertogenbosch als geheel 
maken 15 tot 20 duizend mensen per dag gebruik van de bus . Het aandeel van het open
baar vervoer blijft echter laag en is de afgelopen jaren gedaald van 5 naar 4% [gemeente 
's-Hertogenbosch, 2000b]. In Vught maken 300 tot 700 mensen per (werkdag) gebruik 
van de bus. Het deel van Vught-Noord ten westen van de spoorlijn is niet ontsloten per 
bus. Het deel ten oosten van de spoorlijn wel via haltes op de Bosscheweg. Openbaar 
vervoer wordt niet als aantrekkelijke vervoerswijze gezien en zeker niet als vervanger van 
de auto of fiets. 

Om het autoverkeer in de binnenstad van 's-Hertogenbosch te beperken en mensen te 
stimuleren met het openbaar vervoer naar de binnenstad te reizen zijn drie transferia 
aangelegd en in ontwikkeling: Provinciehuis (400 plaatsen, 25.000 auto's per jaar), 
Willemspoort (180 plaatsen, 63.000 auto's per jaar) en De Vtiert (700 plaatsen). 
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Rguur 5.22 OpenbaarvetvoernetwerkCtrelnen bus) 
[gemeente 's-Hertogenbosch, 2000b; gemeente Vught, 2002a] 
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9.8.4.2 Autonome ontwikkeling 

lange termijn 

Landelijk is een aandachtsverschuiving waar te nemen van regionaal treinverkeer (stop

treinen, sneltreinen) naar lange afstand treinverkeer (intercity). Ook verschuift de aan

dacht van personen- naar goederenvervoer. 

Het gemeentelijk beleid van 's-Hertogenbosch op de lange termijn is erop gericht te stre

ven naar een goede treinverbinding van 's-Hertogenbosch met de HSL-Oosten HSL-Zuid, 

Er wordt gestreefd naarvoorhaltes bij Maaspoort en A2 en naar nieuwe regiohaltes zoals 

bijvoorbeeld Vught-west. Bestaande stations moeten aantrekkelijker, veiliger en beter 

bereikbaar worden gemaakt [gemeente 's-Hertogenbosch, 2000b]. Door de ontwikkeling 

van het Paleiskwartier en Onderwijsboulevard mag een toename van het aantal treinreizi

gers worden vervïacht. 

De mogelijkheid bestaat dat het aantal sporen tussen 's-Hertogenbosch en Vught uitge

breid wordt van drie naar vier. Hiervoor is aan de westzijde van het bestaande spoor 

ruimte gereserveerd. 

Niet onmogelijk is dat in de toekomst de bestaande spoorlijn ook gaat worden gebruikt 

voor intensief, hoogwaardig openbaar vervoer per rail [Brabant Stadspoor). 

De gemeente 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant doen momenteel 

onderzoek naar innovatieveen hoogwaardige vormen van openbaar vervoer, waarbij het 

aanbod zo optimaal mogelijk wordt afgestemd op de vraag. Dit project, VIP genaamd 

(Vraaggericht Innovatief Personenvervoer) is in eerste instantie gericht op 's-

Hertogenbosch-west, maar moet uiteindelijk voor geheel 's-Hertogenbosch 

oplossingsrichtingen geven. 

korte termijn 

Het korte termijnbeleid richt zicht met name op het aantrekkelijker en efficiënter maken 
van het busvervoer. Snellij nen over de binnenringen vraaggericht openbaar vervoer zijn 
kerndoelen. Transferia worden uitgebreid (Willemspoort naar 300 plaatsen) en nieuw ont
wikkeld (langs A2) en beter aangesloten op de (binnen)stad [gemeente 's-Hertogenbosch, 
2000bl. 
In Vught is ontsluiting van Vught-Noord een aandachtspunt [gemeente Vught, 2002ai. 

S.8.5 Bijzondere bestemmingen /voorzieningen 

5.8.5.1 Huidige situatie 

Belangrijke bestemmingen in het studiegebied zijn (zie ook S.6.1.1): 

Paleiskwartier; 

Onderwijsboulevard; 

Wiltemspoort + transferium; 

Rietvelden/ Wolfsdonken; 

Vught-Noord; 

Vughtse Heide / Moerputten. 
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Overige belangrijke bestemmingen binnen 's-Hertogenbosch en Vught als geheel zijn: 

binnenstad; 

station; 

Brabanthallen; 

sporthal Maaspoort; 

sportiom en Eccostadion; 

Autotron; 

bedrijventerreinen; 

scholenconcentraties; 

zorgcentra. 

5.8.5.2 Autonome ontwikkeling 

Belangrijke autonome ruimtelijke ontwikkelingen voor het studiegebied zijn (zie ook 

5.6.1.2): 

verder ontwikkelen Paleiskwartier; 
verder ontwikkelen Onderwijsboulevard; 

verder ontwikkelen Willemspoort {uitbreiding Willem 1 college, fusieziekenhuis Jeroen 
Bosch, transferium); 

Vught-Noord: ontwikkelen Isabeliakazerne / Frederik Hendrikkazerne. 

Belangrijke overige autonome ruimtelijke ontwikkelingen in 's-Hertogenbosch zijn: 
binnenstad autoluw; 

woningbouw: Vinex locatie Groote Wielen, woningbouw te Empel en Rosmalen; 

bedrijventerreinen: Kloosterstraat, Avenue2. 

Belangrijke overige autonome ruimtelijke ontwikkelingen in Vught zijn: 

centrumplan; 

woningbouw. 

5.8.6 Verkeersveiligheid 

5.8.6.1 Huidige situatie 

's-Hertogenbosch 

Adviesbureau VIA heeft in 2001 een analyse uitgevoerd naar de verkeersongevallen op 

het bestaande tracé Vughterweg, Willems/Wilhelminaplein, Vlijmenseweg, 

In de periode 1997-2001 hebben op dit traject 232 ongevallen plaatsgevonden. Bij 50 

(22%) van de ongevallen was sprake van letselslachtoffers (in totaal 65, waarvan 2 met 

dodelijke afloop). 

De meeste ongevallen hebben zich voorgedaan op het Wilhelminaplein (41% van de 

ongevallen, 34% van de letsetongevallen), gevolgd door de Vlijmenseweg tussen Wilhel-

minaplein en de splitsing Vlijmenseweg-Drongelens kanaal (19%, 24%, zie ook label 

5.18). Opvallend is dat op het Irajectdeel A2-aansluiting Bosscheweg geen letselonge

vallen hebben plaatsgevonden, wat waarschijnlijk het effect is van de uitvoering als 

auto(snel)weg. 
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Tabel 5.18 ongevallen op bestaand tracé Vughterweg-Vlijmenseweg in de periode 

1997-2001 [bron: VIA Advies / AW-BG. 2001] 

kruising/wegvak totaal aantal 

ongevallen 

alleen materiale 

schade 

letselongevallen dodelijke 

ongevallen 

Wilhelminaplein 95 78 17 0 

Vlijmense weg 

(Wilhelm in aplein-

Drongelens kanaal) 

44 32 12 1 

rest VlJimenseweg 54 42 12 0 

rest Vughtenweg 39 30 9 1 

Van het totaal aantal vervoersmiddelen dat bij ongelukken betrokken was, was 73% per

sonenauto, 12% bestelauto/vrachtwagen, 8% (brom)fietser, 2% motor, minder dan 1 % 

voetganger en 4% overige. 

Op de gevaarlijkste locaties, Wilhelminaplein en Vlijmenseweg, waren procentueel meer 

fietsers belrokken dan elders op het traject. 

In 2001 bedroeg het aantal ongevallen met letsetslachtoffers 13. Een iets hoger, maar 

vergelijkbaar aantal met dat in de jaren ervoor. In 2001 hebben de meeste letselslacht-

offer-ongevallen (6) plaatsgevonden op het bovengenoemde wegvak van de Vlijmense

weg. Door de jaren heen is het Wilhelminaplein de locatie met de meeste letselslacht-

offer-ongevallen (3 -5) . 

Vught 

In het Verkeers- en Vervoerplan Vught [gemeente Vught, 2002a) is een uitgebreide 

analyse opgenomen naar de verkeersveiligheid in Vught. Dit op basis van 

verkeersongevallencijfers van de periode 1993-1999. 

In 1999 hebben 243 ongevallen plaatsgevonden. Bij 52(21%) ongevallen was sprake van 

letselslachtoffers (in totaal 6 1 , waarvan 3 met dodelijke afloop). 

Ten opzichte van de jaren ervoor is het aantal ongevallen met alleen materiele schade 

sterk afgenomen (in 1993 nog 552, in 1996 nog 284). Het aantal letselongevallen is con

stant gebleven. 

Ten opzichte van vergelijkbare Brabantse gemeenten kent Vught veel minder letselslacht

offers (gemiddeld 52 per jaar tegenover 79 per jaar). Procentueel zijn in Vught meer 

fietsers betrokken bij ongevallen dan in vergelijkbare Brabantse gemeenten, minder 

(vracht)auto's en minder voetgangers. 

Bij de ongevallen in 1999 was in 67,5% een auto betrokken, in 12,5% een vrachtauto, in 

8% een (brom)fiets, in 1 % een motor, in 1 % een voetganger en in 10% een ander vervoer

middel of obstakel. 60% van de ongevallen vond plaats binnen de bebouwde kom, 40% 

erbuiten. Een kwart van de ongevallen vond plaats op de A2 of N65, driekwart van de 

ongevallen op de overige wegen. 

Voor Vught-Noord als geheel zijn geen specifieke cijfers bekend. Wel is de veiligheid in 

Vugt-Noord af te leiden uit de top 10 gevaarlijke kruispunten en wegvakken. In deze top-

10, waarin de volgorde gebaseerd is op een gewogen verkeersongevallenaantal over de 

periode 1993-1999), staat bij de kruisingen de kruising Loonse Baan - Bosscheweg op de 

4 ' plaats, de wegvakken Taalstraal, Bosscheweg en Deutersestraat op respectievelijk de 

3'. 6' en 7' plaats. De Deutersestraat is wat betreft dodelijke ongevallen de tweede 

gevaarlijkste straat in Vught. Tabel 5.19 geeft voor bovengenoemde kruisingen en 

wegvakken het aantal ongevallen. Wat betreft fietsers scoort Vught-noord negatiever. In 

de toptien van Vught voor wat betreft fietsongevallen staal de Taaistraat op de eerste 
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plaats met 16 ongevallen, de Loonsebaan op de 3' plaats met 12, de IsabeUastraat 6' met 

5 en de Bosscheweg 7' met 4. 

Tabel 5.19 ongevalten op kruisingen en wegvakken Vught-Noord in de periode 

1993-1999 [bron: gemeente Vughl, 2002a] 

kmising / 
wegvak 

totaal aantal 
ongevallen 

alleen materiale 
schade 

letsel on gevallen dodelijke 
ongevallen 

Loonse Baan -
Bosscheweg 

18 13 5 0 

Taaistraat 33 21 12 0 
Deutersestraat 22 14 5 3 

5.8.6.2 Autonome ontwikkeling 

Maatref^elen verkeersveiligheid 

Het nationaal beleid zoals geformuleerd in het SWI I is gericht op 40% minder slacht

offers in 2010 ten opzichte van 1985. 

Een van de maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren is het programma Duur

zaam Veilig. Duurzaam Veilig bestaat uit drie uitgangspunten; 

voorkomen van onbedoeld gebruik van het wegennet (tegengaan sluipverkeer); 

voorkomen van ontmoetingen tussen verkeersdeelnemers met verschillende 

rijrichtingen en/of snelheden; 

voorkomen van onzeker gedrag. 
Binnen Duurzaam Veilig is categorisering van het wegennet een belangrijk actiepunt. 
Landelijk wordt gestreefd naar realisatie van de Duurzaam veilig maatregelen in 2010. 

Maatregelen in 's-Hertogenbosch richten zich met name op; 

inrichting van alle woonbuurten als 30 km gebied; 

beperking van het aantal aansluitingen van de woonbuurten op de hoofdinfrastruc
tuur; 

opheffen gevarenpunten bultende 30 km gebieden; 

snelheidshandhaving; 

educatie en gedragsbeïnvloeding risicogroepen. 

Het Verkeers- en vervoersplan Vught richt zich met name op het vergroten van de veilig

heid voor fietsers. Het aantal slachtoffers onder fietsers zal daarmee naar verwachting af

nemen. Door afsluiting van de Honderdmorgensdijk zal naar verwachting de 

verkeersintensiteit op de Deutersestraat afnemen en daarmee het aantal ongevallen. 

Modelberekening verkeersonveiligheid 

Door VIA is in opdracht van de gemeente 's-Hertogenbosch onderzoek gedaan naar de 

verwachte autonome verkeersveiligheid [VIA, 2002]. De verkeersveiligheid is ingeschat op 

basis van zgn. risicocijfers: aantal (slachtoffer)ongevallen per motorvoertuigkilometer 

(mvtkm). De methode maakt het mogelijk om de verkeersveiligheid in Ie schatten op basis 

van (verandering in) verkeersintensiteit. 

Als invoer gegevens zijn de verkeersintensiteiten uit het verkeersmodel van de gemeente 

's-Hertogenbosch gebruikt en de ongevalsgegevens uit het ongevallen- en netwerkbe

stand van de AW-8G. 

Op basis van de huidige situatie en de verandering van intensiteit en wegvormgeving is 

het aantal verwachte slachtoffers voor en na aanleg van de Randweg bepaald. 
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Dit is gedaan voor het studiegebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught bestaande uit de 

wegvakken die opgenomen zijn in het verkeersmodel. 

Tabel 5.20 geeft het aantal slachtoffe rongeva Hen in de huidige situatie (situatie 1997), 

die als basis in de VIA studie is gebruikt 

Tabel 5.20 Aantal slachtofferongevallen per jaar in de huidige situatie (1997) 

verkeersprestatle 
(mvtkm • I f tcp . mvtpassages * 10-) 

slachtofferon gevallen per jaar 

wegvakken 53 15 
kruispunten 77 7 
totaal 22 

bron: VIA |2002] 

Tabel 5.21 geeft het aantal verwachte slachtofferongevallen in de autonome situatie 

Tabet 5.21 Aantal slachtofferongevallen per jaar in de autonome situatie 

verkeersprestatle 
(mvtkm * 10-c.q. mvtpassages * 10-) 

slachtofferongevallen per jaar 

wegvaldcen 98 41 
kruispunten 164 14 
totaal 55 
bron: VIA [2002] 

5.9 Hinder 

5.5». 3 Geluid 

5.9.1.1 Huidige situatie 

In het studiegebied zijn als belangrijke geluidbronnen aanwezig de bestaande infrastruc

tuur (wegen en spoorweg), in het studiegebied zijn geen relevante bronnen van industrie-

lawaai aanwezig. 

De bestaande geluidsituatie is in beeld gebracht met behulp van een akoestisch model. 

Daarmee zijn zowel zogenaamde gridberekeningen uitgevoerd als berekeningen voor de 

geluidbelasting op gevels van woningen in de wijk Vughterpoort en in Vught-noord 

alsmede voor enkele bestemmingen in de Willemspoort. Deze berekeningen zijn verder 

beschreven in paragraaf 7.8 in relatie tot de beschrijving van de effecten van de varianten 

voor de Randweg. Bij de berekeningen is nog geen rekening gehouden met het instellen 

van een 30km-zone in de Kampdrjklaan. Voor woningen in deze straat geven de 

berekeningen dus een te negatief beeld. 

Uit de berekeningen blijkt dat de woningen in de Vughterpoort in sterke mate worden 

belast met verkeersgeluid. Voor de eerstelijnsbebouwing zijn voor de huidige situatie 

immissieniveaus berekend tot 65-70 dB(A). Ook de tweedelijnsbebouwing ondervindt 

hinder als gevolg van het wegverkeer op de Vughterweg. 
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De spoorlijn leidt tot geluidbelasting in het studiegebied; de berekende contouren zijn 

weergegeven in bijlage 7. Tussen de spoorlijn en de woningen van de Willem van 

Oranjelaan is een geluidscherm geplaatst. 

De gecumuleerde effecten van wegverkeersla waai en spoorlawaai zijn voor de huidige 

situatie weergegeven in bijlage 7. De kaarten laten zien dat een groot deel van het 

studiegebied wordt belast met geluid door het weg- en spoorverkeer. Het (sluip)verkeer 

door de Gement over de Honderdmorgensedijk leidt lokaal tot verstoring in het groene 

gebied van Malj en Honderdmorgen. 

In het studiegebied Is geen stritegebied gelegen [Provincie Noord-Brabant, 1995]. De 

dichstbijzijnde stiltegebieden zijn Kampinaheide en Drunense Duinen. De groene hoofd

structuur -waarvan Gement en Bossche Broek deel uitmaken- kan echter worden 

beschouwd als stiltegebied. 

5.9.1.2 Autonome ontwikkeling 

Door de groei van de hoeveelheid verkeer -zie paragraaf 5.8- zal de geluidemissie in het 

studiegebied toenemen. Ondanks een lagere getuidemissie per voertuig waarvan in het 

beleid wordt uitgegaan, zal de groei van de hoeveelheid verkeer leiden tot toename van 

de geluidbelasting op de woningen en gevoelige bestemmingen in het studiegebied. 

Voor twee toekomstige situaties zijn de geluidbelastingen met behulp van het geluid

model doorgerekend: scenario 1 (vigerend beleid) en scenario 2 (niet realiseren beleid; 

zie paragraaf 5.8.2). De berekende geluidcontouren voor wegverkeerslawaai zijn weerge

geven in bijlage 7. De berekende contouren voor spoorweglawaai en de gecumuleerde 

geluidimmissieniveaus (MKM) zijn weergegeven in bijlage 7. 

Voor het gebied De Heun is van belang dat langs de voormalige RW764 (die in de 

Randweg overgaat) geluidschermen worden geplaatst. Bij de dimensionering van deze 

schermen is uitgegaan van de verkeersbelasting zoals die zou ontstaan bij het realiseren 

van de Zuidweststructuur [gemeente Vught, 1998bl, 

Een belangrijk verschil tussen de huidige situatie en de toekomstige situatie is de afname 

van de geluidbelasting in Honderdmorgen en Maij als gevolg van het afsluiten van de 

Honderdmorgensedijk. 

5.9.2 Lucht 

5.9.2.1 Huidige situatie 

De luchtkwaliteit In het studiegebied wordt voor de straten met veel verkeer beïnvloed 

door de emissies uit auto's. Voor de luchtkwaliteitsituatie zijn modelberekeningen uitge

voerd. De opzet van het model en de resultaten zijn verder beschreven in paragraaf 7.8.4. 

De modelberekeningen laten zien dat op de Vughterweg in de huidige situatie de norm uit 

het Besluit Luchtkwaliteit wordt overschreden voor fijn slof (PMIO). De norm voor NO, 

wordt volgens de modelberekeningen niet overschreden, maar wel benaderd. 
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5.9.2.2 Autonome ontwikketing 

Hel beleid is er op gericht te komen tot zuiniger en schonere voertuigen. Dit heeft tot 

gevolg dat de emissie per voertuig zal afnemen. Door de geleidelijke vervanging van oude 

door nieuwe auto's neemt de gemiddelde emissie van voertuigen (gemeten naar hoe

veelheid per gereden km) af. Deze afname van de emissiefactoren is verwerkt in het 

model waarmee de immissieconcentraties worden bepaald. 

Voor de twee scenario's van de autonome ontwikkeling zijn de immissieconcentraties 

berekend. Uit de berekeningen blijkt dat -ondanks het schonere wagenpark- de immissie

concentraties langs de wegen in het studiegebied toenemen. Volgens de berekeningen 

wordt in de toekomstige situatie de norm voor zowel NO, alsvoor PM 10 overschreden op 

de Vughterweg (gegevens: zie paragraaf 7.8.4). 

5.9.3 Trillingen 

5.9.3.1 Huidige situatie 

Trillingshinder kent twee belangrijke oorzaken (De Boer & Van der Heijden, 1990): 

laagfrequent geluid (met name door bussen, vrachtwagens e.d.); 

dynamische belasting van het wegdek, afhankelijk van; 

- ondergrond (veen is trillingsgevoeliger dan zand); 

- type wegdek (betonplaten zijn trillingsgevoeliger dan asfalt); 

- overgangen (drempels, kruisingen e.d.); 

- optrekken en afremmen van verkeer. 

De mens kan gevoelig zijn voor trillingen. Voor hel bepalen van trilllingen in het kader van 

m.e.r.-procedures zijn nog geen modellen of rekenmethoden beschikbaar [Rijkswater

staat, 1998). Er bestaan wel richtlijnen vanuit de Stichting Bouw Research [SBR, 19??], 

maar deze hebben geen wettelijke status. 

De kans dat trillingen als hinderlijk worden ervaren wordt groter naarmate de afstand tol 

de bron kleiner wordt. Trillingen worden hinderlijk ervaren als de afstand tussen bron en 

ontvanger minder dan 10 m is [De Boer & Van der Heijden , 1990). Rijkswaterstaat han

teert een kritische grens van 50 m. 

In de huidige situatie Is de spoorlijn de belangrijkste trillingsbron. Daarnaast treedt 

trillinghinder op door (vrachl)verkeer op de Vughterweg, Vlijmenseweg en Loonse Baan, 

De wegverharding van de Vlijmenseweg (betonplaten met diletatievoegen) leidt langs 

deze weg tot duidelijk merkbare trillingen in de bebouwing langs deze weg (waaronder 

het Willem I College), Trillingen worden verder ervaren door bewoners van de Vughter-

poort en gebruikers van hel Willem-Alexander ziekenhuis en Willem i College. 

5.9.3.2 Autonome ontwikkeling 

Autonoom worden geen ontwikkelingen verwacht die de trillingen en trillingshinder we

zenlijk beïnvloeden. De autonome verkeerstoename op de Vughterweg en Vlijmenseweg 

zal tot een toename van de trillingen leiden. Ontwikkeling van het )eroen Bosch zieken

huis en uitbreiding van het Willem I College leidt mogelijk ook tot een toename van het 

aantal personen dat trillingshinder ondervindt. De toename kan echter beperkt worden 

door te kiezen voor een trillingsvrij ontwerp en bouwwijze. 

blidl3]v«n2Sl BU stad en Ruimte, vakgioep Landelijk Gebied, Vestiging Oosterhoul 



hoc. ni.l07082-R-1172 
hoofdrapport 
lebruatl 2003 

MER Randweg 's Herl ogen bost h-Vught 
gpmoenlc'ï-Herlogenbosch 

oraniewoud 

5.9.4 Externe veiligheid 

5.9.4.1 Huidige situatie 

Wat betreft externe veiligheid zijn het spoor, Vughterweg en Vlijmenseweg potentiële 

risicofactoren. Ovet de beslaande wegen in het plangebied, die niet zijn aangewezen als 

routes voor hel vervoer van gevaarlijke stoffen, vindt geen transport van gevaarlijke 

stoffen plaats. De risiconormen worden niel overschreden door wegverkeer. 

Voor de spoorlijn is de veiligheidssiluatie apart in beeld gebracht, in de huidige situalie 

worden gevaarlijke stoffen door hel gebied vervoerd over de spoorverbinding 's-Hertogen-

bosch - Boxtel. Uit eerder onderzoek voor het traject tussen de Vlijmenseweg en de Dieze 

(dus direct ten noorden van het plangebied) is gebleken dat zowel het plaatsgebonden als 

het groepsrisico onder de grenswaarden blijft |SAVE. 2002]. Wat betreft het plaats

gebonden risico wordl noch een 10*-, noch een 10*-contour berekend. Voor bestaande 

situaties is de 10'^-contour bepalend. Het groepsrisico blijft ruimschoots onder de 

oriënterende waarde. 

Het plaatsgebonden risico hangt niet af van de bevolkingsdichtheid, waardoor ook voor 

het gebied rond de nieuwe Randweg gesteld kan worden dat in de huidige situatie geen 

10"'- of 10^-contour aanwezig is. Door de lagere bevolkingsdichtheid in het plangebied 

voor de Randweg dan het gebied uil betreffend onderzoek kan tevens voor het plangebied 

aangenomen worden dat geen sprake is van overschrijding van de oriënterende waarde 

voor het groepsrisico. 

5.9.4.2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling leidt tot een toename van het wegverkeer. Transport van 

gevaarlijke stoffen zal ook in de toekomst niet plaatsvinden, waardoor de situatie mei 

betrekking tot de externe veiligheid niet zal wijzigen. 

Voor het spoor wordt in de autonome situatie {reservering voor de toekomst) uitgegaan 

van een hoger aantal wagons per jaar met gevaarlijke stoffen. Een 10"*-contour voor het 

plaatsgebonden risico voor bestaande situaties wordt niet berekend. Voor nieuwe 

situaties is de 10*-contour bepalend, welke 21 meter bedraagt, gemeten vanuit het 

midden van de twee sporen. Binnen deze contour zijn geen nieuwe gevoelige 

bestemmingen toelaatbaar. De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt ook in de 

autonome situatie niet overschreden; dit resultaat mag hetzelfde worden verondersteld 

voor het studiegebied. 

5.9.5 Licht 

5.9.5.1 Huidige situatie 

In het gebied zijn normale lichtbronnen aanwezig, die in de avond- en nachtperiode zicht

baar zijn en leiden tot strooilicht. Het gaat hierbij om normale lichtbronnen, zoals de ver

lichting in en aan woningen, openbare verlichting en licht van verkeer. In de stedelijke 

omgeving van Vught-noord en de zuidkant van 's-Hertogenbosch betekent dit een voor 

stedelijke gebieden normale situatie met betrekking tot licht. In het studiegebied zijn 

geen bijzondere lichtbronnen aanwezig, zoals kassen. In de groene gebieden van Gement 
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woongebieden Is. Herstellende of lerende mensen ervaren geluid sneller als hinderlijk. 

Geluidhinder, voornamelijk afkomstig van Vlijmenseweg, wordt negatiever ervaren dan uit 

geluidbelasting alleen blijkt. 

Ook In de Gemenl zal geluid eerder als hinderlijk worden ervaren dan in een woongebied. 

Verwacht mag worden dat met name het geluid van sluipverkeer op de Honderdmorgense-

dijk negatief door recreanten wordt ervaren. Daarnaast draagt het geluid van treinverkeer 

en het geluid van Vughterweg en Vlijmenseweg op de achtergrond niet bij aan de 

natuurbeleving van het buitengebied. Voor overige vormen van recreatie zal dit naar 

verwachting minder storend zijn. 

barrièrewerking / sociale relaties 

Barrièrewerking hangt af van een aantal factoren (Rijkswaterstaat, 1998): 

relaties (speel, sociaal, winkel, school, recreatief) 

wegkenmerken (geleiding, trottoir, oversteekmogelijkheden, zicht) 

verkeerskenmerken (intensiteit, ongevallen, snelheid). 

Daarbij kent barrièrewerking twee aspecten (de Boer & van der Heijden, 1990): 

fysiek (beperkte oversteekbaarheid) 

psychologisch (minder aantrekkelijke oversteekbaarheid) 

Per aandachtsgebied wordt voor het langzame verkeer (fietsers en voetgangers) een 

beschrijving gegeven van bestaande barrières, de mate waarin deze barrières overge

stoken kunnen worden, de bestaande sociale relaties (richting 's-Hertogenbosch en 

Vught) en de mate waarin sociale (on)veiligheid ervaren kan worden. 

De Vughterpoort heeft zelf geen voorzieningen en ts volledig afhankelijk van 's-Hertogen

bosch en Vught. In de Vughterpoort zijn het spoor en de Vughterweg de belangrijkste 

barrières voor langzaam verkeer. Het spoor is alleen bij de Isabellalaan over te steken. 

Deze spoorovergang voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. De Vughterweg kan op 

twee locaties overgestoken worden, maar is een drukke weg. 's-Hertogenbosch is alleen 

via de Vughterweg en -brug te bereiken. Deze route is sociaal redelijk veilig, vanwege de 

verkeersdrukte. Vught en Vughterheide zijn te bereiken via de Vughterweg en via de 

Isabellalaan/Reutsedijk. De route via de Vughterweg is ter hoogte van fort Isabella en 

motel de Witte onoverzichtelijk en daardoor sociaal minder veilig. De route door het 

Isabellabos is donker, rustig, onoverzichtelijk, heeft geen vluchtroutes en is daardoor 

sociaal onveilig. De Isabellalaan / Reutsedijk wordt door de inwoners van de Vughterpoort 

gebruikt om voor recreatieve doeleinden richting Gement of Vughterheide te lopen ofte 

fietsen. 

Voor Vught-Noord zijn de twee spoorlijnen, Bossche weg en Loonse Baan de belangrijkste 

barrières. De spoorpassage bij de Loonse Baan voldoet niet meer aan de norm. De Loonse 

Baan en Bossche weg zijn ondanks de verkeersdrukte redelijk oversleekbaar. Vught-cen-

trum is vanuit Vughl-Noord, afgezien van de oversteekbaarheid, goed en sociaal veilig 

bereikbaar. 's-Hertogenbosch is bereikbaar via hel Drongelens Kanaal, via de Reutsedijk/ 

Isabellalaan of via de Vughterweg. Alle drie de routes zijn echter sociaal minder veilig 

(loute Drongelens Kanaal is donker en heeft geen vluchtwegen), voor de overige routes 

zie beschrijving hierboven bij Vughterpoort) 

De Willemspoort Is door de aanwezigheid van een ziekenhuis en scholengemeenschap 

een belangrijke bestemming voor bepaalde doelgroepen uit's-Hertogenbosch en Vught. 

Voor de bereikbaarheid van de Willemspoort is de Vlijmenseweg een barrière. De Vlijmen-
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seweg is oversteekbaar, maar erg druk. De Willemspoort ligt geïsoleerd en is niet goed 

bereikbaar vanuit Vught en 's-Hertogenbosch. De omgeving van de Wiilemspoort (Paleis

kwartier, Wolfsdonken) en de routes ernaartoe (langs Drongelens Kanaal, Vlijmenseweg, 

door Paleiskwartier) zijn sociaal minder veilig. 

Grootste barrière voor het WillemS'/Wiihelminaplein is de verkeersstructuur op het plein 

zelf. Het plein is druk en onoverzichtelijk en moeilijk oversteekbaar. De sociale (onveilig

heid is moeilijk in te schatten. Het altijd aanwezige verkeer draagt bij aan de sociale 

veiligheid. Maar de massaliteit van de drukte en onoverzichtelijkheid van het plein zijn 

sociaal onveilig. 

Deuteren is voor zijn voorzieningen voornamelijk aangewezen op 's-Hertogenbosch. 
Grootste belemmering vanuit Deuteren naar 's-Hertogenbosch is de Vlijmenseweg. Deu
teren ligt redelijk afgelegen. 's-Hertogenbosch is bereikbaar via de Vlijmenseweg, Vught 
via de Gement, De Vlijmenseweg is door zijn drukte redelijk sociaal veilig. De Honderd-
morgensedijk is sociaal onveilig: donker, nauwelijks vluchtwegen. Het deel van de Deuter-
sestraat richting 's-Hertogenbosch is overzichtelijk en gelegen langs woonbebouwing en 
daarom sociaal redelijk veilig. 

De Gement is slechts beperkt (via Deutersestraat en Kampdijklaan / Reutsedijk naar de 

Honderdmorgensdijk) bereikbaar. De sociale veiligheid op de wegen in de Gement is niet 

optimaal. De wegen zijn overzichtelijk, maar donker en afgelegen. Vluchtroutes 

ontbreken. 

5.10.1.2 Autonome ontwikkeling 

visuele hinder 
De ontwikkeling van Willemspoort en Paleiskwartier zal resulteren in uitbreiding van 

bestaande of realisatie van nieuwe hoogbouw. De visuele aanwezigheid en beleving van 

de stad vanuit de Gement, Willemspoort zelf en Deuteren wordt daarmee sterker. Doordat 

meer mensen gaan verblijven in de Willemspoort krijgt de visuele (hinder)beleving vanuit 

de Willemspoort meer gewicht. 

Ontwikkeling van Vught-Noord sluit aan bij bestaande landschappelijk waarden en heeft 

waarschijnlijk nauwelijks effect op de visuele beleving vanuit de omgeving. 

hinderbeleving geluid 

Uitbreiding van het Willem-Alexander ziekenhuis en Koning Willem-1 college leidt tot 
toename van het aantal mensen dat extra gevoelig is voor geluidhinder en geluid eerder 

als negatief zal ervaren. 

In het algemeen mag aangenomen worden dat auto's, vrachtwagens en treinen in de 

toekomst stiller zuUer worden. 

barn'èrewerking / sociale relaties 

Uitbreiding van het Willem-Alexander ziekenhuis en Koning Willem 1 college leidt tot een 

grotere stroom van langzaam verkeer van en naar de Wiilemspoort. De sociaal onveilige 

bereikbaarheid vanuit 's-Hertogenbosch en Vught en de moeilijke oversteekbaarheid van 

de Vlijmenseweg wordt daarmee een groter knelpunt. 

De ontwikkeling van het Paleiskwartier (wonen, werken, voorzieningen) heeft mede tot 

gevolg dat de oversteekbaarheid op enkele punten wordt verbeterd (passarelle spoor, 

Ponte Pallazzo, Vlijmenseweg) en daarmee een positief effect heeft op de sociale veilige 

bereikbaarheid. 
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Voorgenomen activiteit en alternatieven en varianten 

In de startnotitie en in hoofdstuk 2 van dit MER is beschreven dat de zogenaamde basis

variant kan worden aangemerkt als de enige realistische mogelijkheid waarop de Rand

weg kan worden gerealiseerd. In de startnotitie zijn enkele varianten beschreven voorde 

manier waarop het middengedeelte van de Randweg zou kunnen worden aangelegd. In de 

richtlijnen is aangegeven dat voor het I^ER kan worden uitgegaan van de basisvariant en 

de verschillende varianten voor het middengedeelte, maar dat daarnaast zou moeten wor

den gekeken naar mogelijkheden om het ontwerp van het zuidelijk deel verder te opti

maliseren. In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze de varianten verder zijn uitge

werkt. 

6.1 Inleiding 

Varianten startnotitie en richttijnen 

in de startnotitie [gemeente's-Hertogenbosch, 2001) is aangegeven dat voor het 

middengedeelte (het gedeelte tussen het Drongelens kanaal en de woonwijk 

Vughlerpoort; figuur 6,1) er varianten zijn met betrekking tot hoogtetigging en de wijze 

waarop het Drongelens kanaal al dan niet wordt verplaatst c.q. ingericht. 

vstKURne 

« VetKfiuivin|Dron|tlflnikani«l 

rr.i»S..I hrf' 

• •4 

blwjl39van2Sl 

Figuur 6.1 Basisvariant voor de Randweg'S'Hertogenbosch-Vught, met Indeling In 

drie gedeelten 

In de richtlijnen zijn de conclusies uit de startnotitie onderschreven [Commissie m.e.r., 

2002). Daarbij wordt echter de aantekening gemaakt dat voor het tracedeel Z een verdere 

optimalisatie mogelijk is. Zowel vanuit de wens om het ruimtebeslag ten westen van de 

spoorlijn (ter hoogte van het Isabellabosje en de (huidige) spoorwegovergang van de 

Isabellaan) te beperken als van 
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wege de krappere bocht die hier mogelijk lijkt te zijn (mede om de snelheid van 50 

km/uur beter te handhaven) lijkt een ander tracé hier mogelijk te zijn. 

Op basis van de startnotitie en gezien de richtlijnen is daarom onderzocht: 

• welke van de in de startnotitie geschetste varianten in het MER moeten worden 

uitgewerkt en op hun milieu-effecten bekeken (par, 6.4) 

• in hoeverre een verdere optimalisatie van het zuidetijk deel mogelijk is en zo ja, op 

welke wijze dit In het MER moet worden meegenomen (par. 6.3). 

6.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

6.2.1 Uitgangspunten 

Op grond van de wet- en regelgeving en het relevante beleid zijn de volgende uitgangs

punten voor de Randweg geformuleerd: 

beperken ruimtebeslag in. en effecten op Gement, Maij en Bossche Broek; 

bundelen van infrastructuur; 

beperken effecten hinder zoals geluld en trillingen en luchtkwaliteit; 

zo mogelijk tegengaan van effecten op bestaande natuurwaarden en ecologische 

verbindings^ones; 

bieden van een duurzame toekomstvaste oplossing. 

6.2.2 Randvoorwaarden 

De actuele situatie van het plangebied en de In paragraaf 2.3 beschreven ontwikkelingen 

in het studiegebied leiden tot een een aantal randvoorwaarden: 

niet onmogelijk maken van een verbreding van het spoor's-Hertogenbosch-Tllburg / 
Eindhoven van 3 naar 4 sporen (westelijk van bestaand spoor); 
waarborgen van het veiligheidsniveau (kans 1 / l SO) tegen wateroverlast vanuit de 
Dommel, de Aa en hel Drongelens Kanaal; dit vertaalt zich In eisen ten aanzien van 
hoogteilggingvan de waterkeringen en capaclteltseisen van het Drongelens kanaal; 
vooralsnog worden daarvoor de bestaande waterkerende hoogtes aangehouden 
(6,2 m -frNAP bij de Vughterpoort en voor de dijken langs het Drongelens kanaal); 
niet onmogelijk maken van Ingrepen om het veiligheidsniveau tegen wateroverlast 
aan te passen aan de zich wijzigende waterhuishoudkundige situatie; 
het niet onmogelijk maken van (het Inrichten of verbeteren van) ecologische ver
bindingszones tussen Gement en Bossche Broek (dras en droog) en tussen 
Drongelens kanaal. Dommel en Stadsdommel (aquatlsch); 

het niet onmogelijk maken van of beperken van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen 

de stedelijke contour van Vught en 's-Hertogenbosch. 

Daarnaast wordt als randvoorwaarde gehanteerd dat de oplossingsrichtingen (alterna

tieven en varianten voor de manier waarop de Randweg wordt gerealiseerd) moeten vol

doen aan een redelijke verhouding van (maatschappelijke) kosten en (maatschappelijke) 

baten. 

Ten slotte moet de Randweg 's-Hertogenbosch voldoen aan de ontwerpeisen van de RONA 

en van Duurzaam Veilig. 
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Ten behoeve van het ontwerp van de tunnelbak voor de kruising met de spoorlijn (en ten 

behoeve van de bepaling van de hoogteligging van eventuele andere varianten) is als 

maatgevend voor de waterstand voor de Vughterpoort een hoogte van 4,9 m +NAP 

aangehouden. Deze hoogte is gebaseerd op een hydrologisch onderzoek [Iwaco 2001]. 

€.2.3 Functie en programma van eisen 

De Randweg krijgt een functie als regionale en stedelijke verbinding. Gezien deze functie 

kan de weg worden aangeduid als een gebiedsontsluitingsweg (GOW-A: provinciaal, 

stadgewestelijk [provincie Noord-Srabant, 2001c]). De Randweg heeft geen functie voor 

doorgaand (lange-afstands)verkeer. 

De Randweg moet voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden zoals beschreven 

in paragraaf 6.2. In het rapport draagvlak en haalbaarheid |'s-Hertogenbosch, 2001] is 

een nadere beschrijving van de ontwerpvereisten opgenomen. 

Progrrammavan eisen Randweg's-Hertogenbosch -Vught 

2*2-strooks gebïedsontsluitingsweg zonder vluchtstroken 

ontwerp op basis van RONA*, Handboek Wegontwerp deel Gebiedsontsluitingswegen 
en Duurzaam Veilig 

ontwerpsnelheid alignement 70 km/uur tussen aansluiting Vught-Noord en 
aansluiting Magistratenlaan, inrichting afgestemd op maximum snelheid van 50 km/h 
50 km/uur vanaf aansluiting Magistratenlaan richting Vlijmenseweg (rekening 
houdend met mogelijkheid om op termijn 70km/uur toe te staan) 
aansluiting met stedelijke infrastructuur met gelijkvloerse geregelde kruisingen 
capaciteit > 40.000 mvt/etm 
geluidarme verharding 
strooilichtarme verlichting 
watervrije hoogte keringen 6.2 m +NAP 

capaciteit doorstroomopening Orongelens kanaal gelijk aan of groter dan (toe
komstige) doorstroomcapaciteit spoorbrug 
grondwaterneutrale bouwwijze 
afstand houdend van de reservering voor het vierde spoor. 

6.3 Horizontaal alignement: verdere optimalisatie 

6.3.1 Waarom optimalisatie alignement? 

In de richtlijnen is opgenomen dat moet worden onderzocht of voor het zuidelijke tracé-

deel een krappere bocht, met een kleiner ruimtebeslag in het noordelijk deel van het 

Isabellabosje, mogelijk is. Redenen om dit te onderzoeken zijn: 

• het beperken van hel ruimtebeslag van de Randweg westelijk van de spoorlijn 

• handhaven snelheid. 

6. RONA staat voor Richtlijnen ontwerp niet-au tos nel wegen. Deze richtlijnen gaan o.a. In op 
minimaal te gebruiken boogstralen en overgangsbogen (horizontaal en verticaal), 
hellingpercentages, doorrij hoogte, zichtlengte etc. 
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6.3.2 Mogelijkheden beperken ruimtebeslag 

Het beperken van bet ruimtebeslag ten westen van de spoorlijn bij het noordelijk uiteinde 

van de tunnelbak is in principe mogelijk door: 

" krapper maken van de bocht 

• verkleinen van de ruimtereservering voor de isabellalaan. 

Met betrekking tot het krapper maken van de bocht is gekeken naar twee ontwerpsnel-

heden: een ontwerpsnelheid van 50 km/uur maakt in principe krappere bogen mogelijk 

dan een ontwerpsnelheid van 70 km/uur. 

Bij beschouwing van de mogelijke ruimtewinst die aan de westkant van de spoorbaan zou 

kunnen worden gerealiseerd door uit te gaan van een ontwerpsnelheid van 50 km/uur 

blijkt dit zeer beperkt te zijn. Dit wordt medeveroorzaakt doordat hier altijd een kruising 

met de spoorlijn moet worden gerealiseerd, die bij voorkeur zo haaks mogelijk is. Ten 

westen van de spoorlijn is derhalve altijd een bocht noodzakelijk. Het verschil in ruimte

beslag tussen een 50 km en een 70 km bocht is klein. 

Ook moet westelijk van de spoorlijn een strook worden gereserveerd voor een 

vervangende route voor de Isabellalaan. 

Als belangrijk nadeel van een krappe bocht wordt ook gezien de relatief beperkte duur

zaamheid van de oplossing: er is geen mogelijkheid om op termijn eventueel een snelheid 

van 70 km/uur toe te laten. Ook is de capaciteit van een weg met een bochtig verloop {bij 

een gelijke snelheid) kleiner dan van een weg mei een vloeiender verloop. Het verschil in 

ruimtebeslag met een iets ruimere gedimensioneerde bocht is klein. Omdat de tunnelbak 

een grote ingreep betekent en een grote investering vergt is het vanuit duurzaamheids-

oogpunt van essentieel belang dat de tunnelbak ook op langere termijn voldoende ruimte 

biedt om het verkeer te kunnen verwerken en/of de mogelijkheid geeft om een andere 

snelheid toe te laten. 

Een tweede aspect is de mogelijke ruimtewinst die kan worden geboekt door de ruimte

lijke reservering voor de Isabellalaan te verkleinen. Er van uitgaand dal de gelijkvloerse 

kruising van de Isabellaan met de spoorlijn niet kan worden gehandhaafd, is het 'dwang-

punt' voor de inpassing van de Randweg hier ten opzichte van het oorspronkelijke 

verschoven: in eerste instantie werd uitgegaan van het handhaven van de spoorkruising 

van de Isabellalaan, nu wordt de mogelijkheid om een fietstunnel te maken voor de 

Isabellalaan open gehouden (waarbij de op- en afrit aan de westzijde van de spoorlijn 

parallel aan de spoorlijn loopt). Door het verschuiven van het dwangpunt in de richting 

van de spoorlijn blijkt het ruimtebeslag hier te kunnen worden beperkt. 

Door zowel de boogstraal van de Randweg hier te verkleinen als door het verschuiven van 

het dwangpunt is een verdere optimalisatie van het ontwerp gerealiseerd. Een 'krappe' 

variant is niet als een aparte variant in het MER in beschouwing genomen omdat dit 

onvoldoende perspectief biedt op een duurzame oplossing. 

6.3.3 Handhaven snelheid 

Door de initiatiefnemers is als uitgangspunt gekozen dat op de Randweg -afhankelijk van 

de uitkomsten van het MER- eventueel een maximum snelheid van 50km/uur moet 

kunnen worden ingesteld. Deze snelheid wijkt af van de snelheid die op andere wegen 

met een vergelijkbare functie (gebiedsontsluitingsweg) worden toegelaten (70 of 80 

km/uur). 
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Het alignement van de weg kan er toe leiden dat de weggebruikers sneller dan 50 km/uur 

gaan rijden. Door de weg (optisch] smaller aan te leggen of door inde weg een aantal 

(krappe) bochten op te nemen wordt de snelheid op de weg vanzelf lager. 

Door de initiatiefnemers wordt het belang van capaciteit en het openhouden van de moge

lijkheid om eventueel 70 km/uur toe te staan hoger geacht dan de 'intrinsiek lagere snel

heid'van een tracé met krappere bochten. 

Het handhaven van 50 km/uur vereist dan echter (meer) inspanningen. Dit kan in de vorm 

van hel instellen van een groene golf en snelheidscontroles (eventueel permanent met 

camera's) maar ook kunnen andere maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld in de 

vorm van de (optische) versmalling van rijbanen. Deze maatregelen kunnen eventueel 

weer ongedaan worden gemaakt. 

6.4 Varianten middengedeelte 

6.4.1 Ontwikkelen varianten en selectie 

In de startnotie voor dit MER is een aantal varianten voor het middengedeelte van de 

Randweg 's-Hertogenbosch-Vught geschetst, namelijk: 

de basisvariant; 

een variant met een steil oosttalud van het Drongelens kanaal; 

een variant met een halfverdiepte ligging; 

een variant met een verdiepte ligging; 

een variant waarbij de weg als viaduct wordt aangelegd boven het kanaal-

In de richtlijnen zijn geen opmerkingen opgenomen over de geschetste varianten en zijn 

geen suggesties opgenomen voor andere varianten. 

Om in het MER de aandacht te kunnen concentreren op realistische, haalbare en pro
bleemoplossende varianten is een nadere analyse uitgevoerd van de geschetste varian
ten. Varianten voldoen hieraan als ze kunnen worden aangelegd tegen redelijke kosten, 
het probleem duurzaam oplossen en geen onevenredige gevolgen hebben voor (één of 
meerdere) mitieu-aspecten. Om in aanmerking te komen voor onderzoek in het MER moet 
een variant bovendien voldoende 'eigen' zijn (dus voldoende afwijken van de andere 
varianten) en perspectief bieden op een betere beoordeling dan de basisvariant. 

Baslsvarlfliit 

Deze variant is ten behoeve van het MER verder geoptimaliseerd. De optimalisatie heeft 

met name betrekking op een aanpassing van het alignement in/nabij het noordelijk deel 

van het Isabellabosje (zie par. 6.3). 

Variant met steil oosttalud Drongelens kanaal 

Deze variant lijkt goede mogelijkheden te bieden om het ruimtebeslag in de Maij te 
beperken. De variant is daarom uitgewerkt en in het MER beschreven en beoordeeld. 

Variant met hatfverdiepte ligging 

De variant met halfverdieple ligging heeft als doel de uitstralingseffecten op de omgeving 

te beperken. Door de hoogteligging van de weg af te stemmen op de ter plaatse (maxi

maal ) optredende grondwaterstanden kunnen de meerkosten van deze variant ten 

opzichte van de basisvariant beperkt worden gehouden. Door de halfverdiepte ligging 

kunnen naar verwachting de effecten van de weg op de omgeving wel significant worden 
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verkleind. Deze variant biedt derhalve voldoende perspectief om in het MER te worden 

meegenomen. 

Bij de uitwerking van deze variant is uitgegaan van een maatgevende grondwaterstand 

van 4,9 m +NAP, 

Variant verdiepte ligging: beperkte meerwaarde 

De variant met een verdiepte ligging wordt gekenmerkt door het verder doortrekken van 

de tunnelbak in noordelijke richting. Het voordeel van deze variant zou zijn het beperken 

van de geluidbelasting op de woningen in de Vughterpoort en het verkleinen van de beïn

vloeding van de Gement (geluid, zichtbaarheid). Dit kan over een gedeelte van het traject 

achter de Willem van Oranjelaan worden gerealiseerd, omdat de weg in de noordelijke 

moet oplopen om de kruising met het Drongelens kanaal en de kruising mogelijk te ma

ken. 

Tegenover deze voordelen -die in vergelijking met de andere varianten, zoals de half-

verdiepte ligging, relatief beperkt zijn- van deze variant staat als belangrijk nadeel de 

sterk hogere kosten. De verdiepte ligging impliceert dat de weg in een kostbare water

dichte betonconstructie moet worden gelegd. In vergelijking met de basisvariant neemt 

de lengte van de tunnelbak fors toe. 

Conclusie: tegenover relatief beperkte voordelen staan sterk hogere kosten; deze variant 

is daarom weinig realistisch en wordt in het MER verder niet meegenomen. 

Variant viaduct: weinig perspectief 

De viaductvarianl bestaat uit het aanleggen van de Randweg op een viaduct boven de 

oostelijke oever van het Drongelens kanaal. Het voordeel daarvan zou zijn dat de ingreep 

in het Drongelens kanaal (in vergelijking met de basisvariant) kan worden beperkt; een 

verschuiving van de kanaaldijk is dan niet nodig, hoewel wel enige compensatie zal 

moeten plaatsvinden vanwege verkleining van hel doorstroomprofiel door de pijlers van 

het viaduct. Deze variant leidt tot een sterke aantasting van de ecologische functie van 

het Drongelens kanaal en tot een relatief grote uitstraling van geluid in de richting van de 

Gement. De kostenvan deze variant zijn substantieel hoger dan van de basisvariant. 

Conclusie: weinig perspectiefvol, dus in het MER niet meenemen als variant. 

6.4.2 Gevoeligheid voor wijzigingen waterhuishouding 

In de richtlijnen is gewezen op de mogelijke risico's van hel hydrologische systeem en 

van wijzigingen in de grondwaterstand dan wel de stijghoogte in het watervoerend pakket 

op de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught. Grondwaterstandsstijgingen zouden kunnen 

optreden als onttrekkingen uit het watervoerend pakket stroomopwaarts (genoemd zijn 

de grondwaterwinningen vanwege bruinkoolwinning in Duitsland) substantieel zouden 

afnemen. 

De grondwaterstand in het plangebied is met name van belang voor: 

• het ontwerp van de tunnelbak; 

• de hoogteligging van de Randweg bij de halfverdiepte variant. 

Gevoeligheid voor toename stijghoogte/grondwaterstand 

Dat bij de aanleg van tunnels problemen met grondwater kunnen optreden is onder an

dere duidelijk geworden bij de aanleg van de tramtunnel in Den Haag. 

Als mogelijke problemen kunnen worden genoemd: 

• het gaan 'opdrijven' van de tunnelbak bij een toegenomen druk van grondwater; 

• het 'overlopen' van de rand van de tunnelbak, als de grondwaterstand hoger wordt 

dan deontwerphoogtevoor de uiteinden van de tunnelbak. 
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Met betrekking tot het eerste punt kan worden opgemerkt dat dit een aspect is waarmee 

bij de verdere civieltechnische uitwerking van de tunnelbak rekening zal worden gehou

den. De risico's met betrekking tot het tweede punt zijn gering. Bij een extreme stijging 

van de kweldruk uit de ondergrond en het stijgen van grondwaterstanden zal in het meest 

ernstige geval hetwaterpeil gelijk worden aan het bestaande maaiveld. Als die situatie 

zich zou gaan voordoen zou het gehele studiegebied een groot probleem hebben, waar

van de tunnelbak slechts een relatief beperkt onderdeel zou zijn. 

Er kan worden geconcludeerd dat met inachtingneming van mogelijke toekomstige wijzi

gingen in de waterhuishoudkundige situatie er geen bijzonder risico bestaat met betrek

king tot de tunnelbak. 

Voor de halfverdiepte variant is er voorgekozen de hoogteligging aan te passen aan de 

maatgevende hoogste waterstand. Deze ligt op 4,9 m +NAP en kan volgens het Iwaco-

rapport optreden in extreme situaties. Omdat deze grondwaterstand - i n de extreme 

condities- vooral wordt bepaald door de lokale situatie (peil in Dommel en Drongelens 

kanaal, gerelateerd aan peil in Maas) is de gevoeligheid hiervan vooreen eventuele 

stijging van de kweldruk in het diepe grondwater beperkt. Onder normale 

omstandigheden wordt het grondwaterpeil in de Vughterpoort vooral bepaald door (en 

beperkt door) de peilen in Dommel en Drongelens kanaal; deze peilen liggen veel lager 

dan 4,9 m +NAP. Een eventuele toename van de kweldruk in de ondergrond zal daarom 

geen sterke invloed hebben om de halfverdiepte variant. 

6.5 Beschrijving varianten 

6.5.1 Ovemcht varianten 

Opgrond van de overwegingen zoals beschreven in paragraaf 6.4.1 richt de aandacht zich 

in dit MER op drie varianten voor het middengedeelte, namelijk: 

• basisvariant 

• variant 1: halfverdiepte variant 

• variant 2: variant met steil talud Drongelens kanaal 

Het noordelijk en zuidelijk deel is voor de drie varianten gelijk. De verschillen tussen de 

drie varianten hebben betrekking op verschillen in de hoogteligging voor het midden

gedeelte en in de inrichting van de oevers van het Drongelens kanaal. Het horizontaal 

alignement van de drie varianten is (nagenoeg) gelijk. 

Figuur 6.2 geeft een impressie van {een deel van)de Randweg. 
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Figuur 6.2 Impressie van de Randweg 

6.5.2 Beschrijving varianten 

Ten behoeve van de beschrijving in het MER is het tracé verdeeld in drie delen, aangeduid 

als noord (N), midden (M) en zuid (Z) (zie figuur 6.1). De indeling in drie gedeelten is 

gemaakt vanvt̂ ege de varianten die voot het middendeel zijn ontwikkeld. De grens tussen 

tracédeel N en M is gelegd ten westen van de aansluiting van de Magistratenlaan op de 

Randweg, zodat de gehele kruising (en de nabijgelegen brug over het Drongelens kanaal) 

in tracédeel M liggen. De grens tussen de Iracédelen M en Z is gelegd bij het noordelijk 

einde van detunnelbak onderde spoorlijn, zodat de gehele tunnelbak in tracédeel Z ligt. 

tracédeel N 
Dit tracédeel omvat het gedeelte vanaf de westelijke grens van het inpasstngsgebied 
(aansluiting op bestaande Vlijmenseweg westelijk van de kruising met de Oude 
Vlijmenseweg). Dit gedeelte heeft -van west naar oost- het volgende verloop. Ten oosten 
van het Willem Alexanderziekenhuis buigt de weg in zuidoostelijke richting, om zuidelijk 
van het Koning Willem I College weer af te buigen in westelijke richting. Voor de 
ontsluiting van de wijk de Wolfsdonken en het zuidelijk deel van 's-Hertogenbosch is 
oostelijk van het ziekenhuis een T-aansluiting van de Vlijmenseweg (met verkeerslichten) 
in het tracé opgenomen. Bij het Koning Willem I-college is de weg zo ver als mogelijk in 
noordelijke richting opgeschoven. Verder opschuiven is hier niet mogelijk vanwege de 
harde fysieke beperking van het KW-l-college in de stedelijke ontwikkelingszone en 
vanwege de geluidhinder op het scholencompiex, 

tracédeel M 

Het middelste tracédeel omvat de aansluiting van de Magistratenlaan op de Randweg, de 

kruising met het Drongelens kanaal en het tracégedeelte parallel aan de spoorlijn. De 
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aansluiting van de Magistratenlaan, die het gedeelte van 's-Hertogenbosch westelijk van 

de spoorlijn aansluiting geeft op de Randweg, wordt uitgevoerd als een met verkeers

lichten geregelde T-aansluiting. De Magistratenlaan wordt om deze aansluiting mogetijk 

te maken in zuidelijke richting verlengd en ongelijkvloers (en zonder aansluiting) over de 

Vlijmenseweg geleid. Bij de kruising is tevens een langzaamverkeer route opgenomen. 

Deze langzaamverkeerroute maakt gebruik van een nieuw aan te leggen vrije onder

doorgang onder het tracé van de weg, om aansluiting te vinden op de fietsroute op het 

dijklichaam van het Drongelens kanaal. 

Direct ten oosten van de T-kruising passeert de basisvariant via een brug het Drongelens 

kanaal. Het wegdek ligt hier (vanwege de benodigde doorstroomopening en -hoogte) 

voor de drie varianten op ongeveer op 6,8 m+NAP, 

Op het 'schiereiland' Vughterpoort ligt de weg parallel aan, en zo dicht mogelijk tegen de 

spoorlijn, waarbij rekening is gehouden met de reservering vanwege een toekomstige 

uitbreiding naar 4 sporen. 

Onder het talud van de dijk van het Drongelens Kanaal Ügt een rioolpersleiding. Als de 

dijk wordt verlegd wordt ook de persleiding in westelijke richting verplaatst. 

basisvariant: Om deze variant mogelijk maken moet het Drongelens kanaal over een 

lengte van ongeveer 300 m maximaal ongeveer 20 m in westelijke richting worden 

verschoven. De weg ligt hier op een hoogte van circa 6,2 m+ NAP vanwege het 

hoogwatervrijhouden van de weg. 

variant 1: halfverdlepte ligging: tussen het noordelijke uiteinde van de tunnelbak en de 

brug over het Drongelens kanaal loopt deze variant zo lang mogelijk in een halh/erdiepte 

ligging. 

variant 2: steil talud Drongelens kanaal; deze variant heeft hetzelfde horizontaal en 

verticaal alignement als de basisvariant. De oostelijke oever van het Drongelens kanaal 

wordt uitgevoerd als een steil talud, waardoor de verschuiving van het kanaal (in verge

lijking met de basisvariant) kan worden beperkt. 

In bijlage 8 zijn voor de drie varianten schematische dwarsprofielen opgenomen. 

tracédeel Z 

Het zuidelijkste gedeelte bevat de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn en de 

Vughterweg / Bosscheweg. Het diepste punt van de tunnelbak ligt op ongeveer O m +NAP 

(exclusief constructiedikte). Voor de ondertunneling dient het nu aanwezige voormalige 

benzinestation te worden gesloopt of verplaatst. De Isabellalaan wordt als fietsroute 

ingericht en omgebogen naar het spoor en kruist de basisvariant naast de spoorlijn 

ongel ij kvioers. 

Na de kruising van spoor en Bossche / Vughterweg sluit de basisvariant aan op de 

voormalige rijksweg 764, direct noordelijk van hotel De Witte. 

Spoorlijn, Bosscheweg en (eventueel de vervangende weg voor de Isabellalaan) worden 

op één kunstwerk over de basisvariant gelegd. 

De hoogleligging van het wegdek is zodanig dat het realiseren van een droge ecologische 

verbindingszone niet onmogelijk wordt gemaakt: het aanleggen van ecoducten is 

mogelijk. 

Aansluiting op de ontsluitingstructuur van Vught-Noord (volgens variant 6, ten zuiden van 

het voormalige fort Isabella) vindt plaats door middel van een weg ten noorden van De 

Witteen een ondertunneling van het spoor. Om deze aansluiting mogelijk te maken wordt 

de Bosscheweg hier in oostelijke richting uitgebogen. De grens van het plangebied ligt 
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hier bij het westelijke uiteinde (inclusief hellingbanen) van de ondertunneling van de 

spoorlijn. 

6.6 Aanlegfase 

In de randvoorwaarden Is opgenomen dat de aanleg in principe grondwaterneutraal zal 

plaatsvinden. Dit betekent met name dat voor de tunnelbak voor de Randweg (en de 

tunnelbakvoordeontsluitingsweg-noord van Vught) het ontwerp zodanig ?al zijn, en 

maatregelen zullen worden genomen om te verzekeren dat geen tijdelijke effecten op de 

grondwaterstand zullen optreden. Tot deze maatregelen behoren bijvoorbeeld het 

gebruiken van onderwaterbeton, retourbemaling bij bouwputbemaling e.d. 

Voor de beide spoorviaducten over de te bouwen tunnelbak is aangenomen dat deze 

naast de bestaande spoorlijn worden gebouwd en na voltooiing worden 'tussen-

geschoven'. De voor de bouw van de viaducten tijdelijk benodigde ruimte zal voor het 

Randwegviaduct worden gezocht ten oosten van de spoorlijn. 

De verschuiving van het Drongelens kanaal zal op een nog nader vast te stellen manier 

plaatsvinden. Van belang is dat gedurende de uitvoering de waterstaatkundige functie 

van het kanaal intact blijft; dit maakt dat dit deel van het project waarschijnlijk in de 

zomerperiode zal worden uitgevoerd. 

Om de verschuiving van het kanaal mogelijk te maken is het waarschijnlijk noodzakelijk 

om de rioolpersleiding over een beperkte afstand te verplaatsen. 

Bouwverkeer zal zoveel mogelijk worden afgewikkeld over de hoofdwegen. 

6.7 Kosten 

Voor de basisvariant en de beide varianten zijn ten behoeve van de vergelijking van de 

varianten en vooruitlopend op het reserveren van bugetten, globale kostencalculaties 

gemaakt, die in dit stadium van de planvoorbereiding nog een onzekerheid in zich 

dragen. Binnen de onzekerheden van de raming zijn de kosten van de drie varianten niet 

onderscheidend. 
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Effecten 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de Randweg beschreven en beoordeeld. Daarbij is 

onderscheid gemaakt in de effecten op het verkeer (het probleemoplossend vermogen) en 

de effecten op de omgeving (milieueffecten). De effecten van de basisvariant en de 

varianten, zoals beschreven in hoofdstuk 6, worden apart beschreven en beoordeeld, ten 

behoeve van de onderlinge vergelijking in hoofdstuk 8. De effecten van de basisvariant 

worden beschouwd ten opzichte van de referentiesituatie, zoals beschreven in hoofdstuk 

5. De effecten van de varianten worden beschouwd ten opzichte van de basisvariant. 

Het hoofdstuk begint met een overzicht van de uitgangspunten voor de beschrijving en 

beoordeling van de effecten. Daarna worden per thema de effecten van de basisvariant en 

de varianten beschreven en beoordeeld. 

7.1 Inleiding: beoordelingsloder 

Voor een beoordeling van het effect van de Randweg in het algemeen en voor de 

onderlinge vergelijldng van het effect van de basisvariant en de varianten (zoals 

beschreven in Hoofdstul( 6), zijn twee elementen van belang: 

de mate waarin de oplossingsrichtingen een oplossing vormen voor het probleem, 

zoals beschreven in hoofdstuk 2 (probleemoplossend vermogen); 

de mate waarin de oplossingsrichtingen effect hebben op de omgeving 

(milieueffecten). 

De beschrijving en beoordeling van het probleemoplossend vermogen en de milieu

effecten vindt plaats aan de hand van een aantal criteria voor uiteenlopende 

onderwerpen. De criteria zijn gegroepeerd per thema (hoofdonderwerp) en aspect 

(deelonderwerp). De thema's zijn : 

verkeer en vervoer; 

natuur, flora en fauna; 

waterhuishouding; 

bodem; 

landschap, cultuurhistorie en archeologie; 

stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling; 

hinder; 

sociale aspecten. 

Het totaal aan thema's, aspecten en criteria wordt het beoordelingskader genoemd. 

In tabel 7.1 Is op aspect-niveau het beoordelingskader voor het bepalen van het 

probleemoplossend vermogen weergegeven, in tabel 7.2 het beoordelingskader voor de 

bepaling van de milieu-effecten. In de volgende paragraven wordt het beoordelingskader 

per thema verder uitgebreid met criteria, aan de hand waarvan de effecten kunnen 

worden beschreven. 

Allereerst worden de effecten van de basisvariant beschreven. Dit gebeurt ten opzichte 

van de referentiesituatie (2015, voor zover bekend in november 2002). De referentie

situatie is de autonome ontwikkelingvan het studiegebied vanuit de huidige situatie. 

Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling van hel studiegebied op 

basis van huidige ontwikkelingen en vastgesteld beleid, maar zonder aanleg van de 

Randweg. 
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De effecten van de varianten voor het centrale deel van de Randweg worden beschreven 

en beoordeeld ten opzichte van de basisvariant. Alleen het deel van het studiegebied 

waarvoor de effecten van de varianten verschillend zijn ten opzichte van die van de 

basisvariant wordt meegenomen in de beoordeling. 

Tabel 7.1 Beoordelin^kader probleemoplossend vermogen 

thema aspect 

verkeer en vervoer verkeerskundige prestatie/verkeersafwikkeling 

verkeersordening 

stuip verkeer 

verkeer en vervoer 

verkeersveiligheid 

verkeer en vervoer 

langzaamverkeer relaties 

verkeer en vervoer 

openbaar vervoer 

Tabel 7.2 HooMlijn van het beoordelingskader voor de milieu-effecten 

thama aspact 

natuur, flora en fauna natuurbeleid tl natuur, flora en fauna 

natuurwaarden • 

waterhuishouding oppervlaktewater waterhuishouding 

grondwater 

bodem bodemkwaliteit 

landschap, cultuurhistorie, 

archeologie 
aardkundige waarden landschap, cultuurhistorie, 

archeologie archeologie 

landschap, cultuurhistorie, 

archeologie 

cultuurhistorie 

landschap, cultuurhistorie, 

archeologie 

landschapsbeeld 

stedebouw en r.o ruimtebeslag stedebouw en r.o 

stedenbouwkundige/ruimtelijke structuur 

hinder geluid hinder 

trillingen 

hinder 

lucht 

hinder 

externe veiligheid 

hinder 

licht 

sociale aspecten belevin gseffecten sociale aspecten 

gedwongen vertrek 

H b i j d l t aspect vindteen beoordeling plaats m.b.t. verlies of aantasting van habltats 

* bli dit aspect gaat het om eFfecten np aanwezige waarden 

De effecten worden, waar relevant en mogelijk, kwantitatief (cijfermatig) beschreven. In 

de overige gevallen is de effectbepaling kwalitatief (beschrijvend). Bij de beschrijving van 

effecten wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke effecten en permanente effecten, 

als dit van belang is voor de beoordeling. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen 

effecten tijdens de aanlegfase (vaak tijdelijke effecten) en effecten na ingebruikname 

(vaak permanente effecten). 

De effect beschrijving vindt plaats op basis van bestaande en beschikbare gegevens. 

Alleen voor de aspecten archeologie en natuurwaarden is aanvullend onderzoek verricht 

[respectievelijk RAAP, 2002 en Natuurbalans, 2002]. Als voor een aspect informatie 

ontbreekt om een volledige effeclenbeschrijving te maken en als verwacht mag worden 

dal dit mogelijk effect heeft op de beoordeling, wordt dit als een "leemte in kennis" in 

hoofdstuk 9 beschreven. 
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Om de varianten te kunnen beoordelen, moeten de effecten van een variant met elkaar 

vergeleken kunnen worden. De effecten worden hiervoor omgezet in "plussen" en 

"minnen" op basis van een zogenaamde 7-punts beoordelingsschaat (tabel 7.3). 

Per criterium is beschreven wanneer een effect negatief of positief scoort en wanneer zeer 

negatief of zeer positief. Hierbij wordt zo mogelijk aangesloten op nationale, regionale 

en/of gemeentelijke beleidsdoelstellingen. 

Tabel 7.3 7-punt5 beoordellngsschaal 

beoordeling effect omschrijving 

+ + + zeer positief het effect van de variant is veel positiever of veel minder 

negatief dan hel effect van de basisvariant. 

+ + positief het effect van de variant is positiever of minder negatief 

dan het effect van de basisvariant 

+ enigszins positief het effect van de variant is enigszins positiever of 

enigszins minder negatief dan het e^ect van de 
basisvariant 

0 neutraal effect van de variant is gelijk san het effect van de 

basisvariant 

" enigszins negatief effect van de variant Is enigszins negatiever of enigszins 

minder positiefdan het effect van de basisvariant 

negatief effect van de variant Js negatiever of minder positief dan 

het effect van de basisvariant 
. . . zeer negatief effect van de variant is veel negatiever of veel minder 

positief dan het effect van de basisvariant 
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7.2 Verkeer en vervoer 

7.2.1 Inleiding 

In tabel 7.4 is het beoordelingskader voor het thema verkeer en vervoer weergegeven. 

Tabel 7.A Beoordelingskader thema verkeer en vervoer 

«SpflCt criterium 
verkeerskundige prestatie verkeersafwikkeling verkeerskundige prestatie 

verkeersordening 
verkeerskundige prestatie 

bereikbaarheid 

verkeerskundige prestatie 

sluipverkeer 
verkeersveiligheid 
langzaamverkeers relaties 
openbaar vervoer 

7.2.2 Verkeerskundige prestatie 

7.2.2.1 Effecten basisaltematlef 

inleiding 

in het kader van de planvorming van de Randweg zijn door de Gemeente 's-Hertogen-

bosch modelberekeningen gemaakt voor de verkeersintensiteiten op de wegvakken in het 

studiegebied van de Randweg voor en na aanleg van de Randweg. 

Het model is een schematische weergave van de werkelijkheid en wordl gecalibreerd aan 

verkeerstellingen. Het verkeersmodel werkt volgens een "alles of niets" principe en houdt 

geen rekening met de capaciteit van een wegvak. in bijlage 6 is een beschrijving 

opgenomen van de gehanteerde modellen en bijbehorende uitgangspunten. 

In het model zijn, zoals in hoofdstuk 6 beschreven, twee snelheden doorgerekend: 50 

km/uuren 70 km/uur. 

Zoals bij de berekening van de autonome ontwikkeling van de verkeersintensiteiten is ge

bruik gemaakt van twee scenarios (paragraaf 5.8). In scenario 1 zijn alle belangrijke 

ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer verwerkt. In 

scenario 2 wordt ervan uitgegaan dat de in SW-II gestelde doelstellingen om de 

(auto)mobiliteit te beperken niet worden gehaald. 

Combinatie van de twee doorgerekende snelheden en twee doorgerekende scenarios 

heeft tot vier modelberekeningen geleid: 

50-1 (50 km/uur, scenario 1: vigerend beleid SW-lt); 

70-1 (70 km/uur, scenario 1: vigerend beleid SW-II); 

50-2 (50 km/uur, scenario 3: niet realiseren van beleid SW-II); 

70-2 (70 km/uur, scenario 2: niet realiseren van beleid SW-II). 

Tabel 7.5 en figuur 7.1 geven de wegvakindeling en codering zoals gehanteerd In het 

verkeersmodel. 
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Tabel 7.5 Wegvakindeling verkeersmodel Randweg 

code wegvak begrenzing wtgvak 

Randwtg 

6 Randweg/VIJjmenseweg Oude Vlijmenseweg en aansluiting JBZ 

8 Randweg N Kruispunt JBZ en aansluiting Magistratenlaan 

12 Randweg M Kunstwerk kanaal en Tunnelbak 

IA RandwegZ Tunnelbak en aansluiting centrum/vught 

16 Randweg A2 (voormalige 

Rijksweg 764) 

Aansluiting Centrum/Vught - op-afritten N65/A2 

17 Verbindingsweg 

Centrum/Vught 

Randweg en aansluiting Bosscheweg 

bestaande wegennet 's-Hertogenbosch 

1 Vliimenseweg (west) ten westen van kruising Oude Vlijmenseweg 

2 Vlijmenseweg (centraal) Jeroen Bosch Ziekenhuis - Ondenwijsboulevard 

4 Vlijmenseweg (oost) Onderwijsboulevard- Willemsplein 

21 Vughlenveg (zuid) Bosscheweg - Isabellalaan 

23 Vughlerweg (noord) Isabellalaan - Vughterbrug 

A Koningsweg Willemsplein - Lekkerbeet jen laan 

B Magistraten laan Vlijmenseweg - Hugo de Grootlaan 

C Parklaan 

E Deutersestraat Vlijmense weg - Honderdmorgensdijk 

H Oude Vlijmense weg Vlijmenseweg - Boschmeersingel 

1 Ondenwijsboulevard Vlijmenseweg -Vijvetlaan 

bestaand wegennet Vught 

19 Bosscheweg (zuid) Loonsebaan - aansluiting rotonde Centrum/Vught 

20 Bosscheweg (noord) aansluiting rotonde - Vughterweg 

25 noordelijke rondweg tunnelbak spoor - Kampdijklaan 

0 Honderdmorgensedijk Drongelens kanaal - Deutersestraat 

F Kampdijklaan Reutsedijk -Loonse Baan 

G Loonsebaan 

blad 153 vin 251 

model 50-1 

De figuren 7.2 en 7.3 en de bijlage 6 geven de intensiteiten en l/C verhoudingen voor de 

Randweg en aanliggende wegen volgens het model 50-1 (50 km/uur, vigerend beleid 

SW II). Het ontwerp van de Randweg geeft een capaciteit van circa 55.000 mvt/etm. Deze 

betrekkelijk hoge waarde is er op gebaseerd dat de Randweg optimaal wordt ingericht. Op 

vergelijkbare 2*2-strookswegen worden vergelijkbare capaciteiten in de praktijk gerea

liseerd. 

De verkeersintensiteiten op de Randweg volgens het model 50-t variëren van 18 duizend 

mvt/etm op het noordelijk deel tot 31 duizend op het centrale deel en 38 duizend bij de 

aansluiting op de A2. De 38 duizend mvt/etm bij de aansluiting op de A2 is vergelijkbaar 

met de autonome situatie. De Randweg heeft geen duidelijk aantoonbare verkeersaan-

trekkende werking op verkeer van het hoofdwegennet. 

De realisatie van de Randweg volgens het model 50-1 heeft op de bestaande doorgaande 

route een forse afname in verkeersintensiteit ten opzichte van de autonome ontwikkeling 

tot gevolg. Opde Vlijmense weg neemt de intensiteit met 40 tot 50%af (- 17 tot 26 

duizend mvt/etm), op de Vughterweg zelfs met 70% (- 30 duizend mvt/etm). 

Verkeersintensiteiten op de Koningsweg en Parklaan nemen met respectievelijk 30% (- 6 

duizend mvt/etm) en 10% (- 4 duizend mvt/etm) af. De aansluiting van de Magistraten-

laan op de Randweg resulteert in een (verdere) toename van de verkeersintensiteit met 

16% (+ 2 duizend mvt/etm) 
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Figuur 7.1 Wegvakindelingverkeersmodel Randweg 
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Afsluiting van de spoorwegovergang bij de Loonsebaan, conform het beleid van de 

gemeente Vught, leidt tot afname van de verkeersintensiteit op de Loonsebaan zelf en het 

zuidelijk deel van de Bosscheweg. De nieuwe verbinding met de Randweg zorgt voor een 

toename van de verkeersintensiteit op de Bosscheweg met 30% (+ 3 dui?end mvt/etm). 

Ook op de Kampdijklaan neemt door de nieuwe verbinding de verkeersintensiteit toe met 

55% (+ 500 mvt/etm) ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Ten opzichte van de 

huidige situatie (echter geen rekening houdend met de effecten van de recent ingestelde 

30km-zone op de Kampdijklaan) is de verkeersintensiteit echter meer dan 50 % lager (dit 

omdat de afsluiting van de Honderdmorgensdijk tot een forseafname van verkeer op de 

Kampdijklaan leidt). In het verkeersmodel is ervanuit gegaan dat t 2.900 mvt/etm van de 

noordelijke rondweg Vught-Noord via een nieuw aan te leggen weg (waarschijnlijk via het 

terrein van de Frederik Hendrik Kazerne, niet opgenomen in de tabellen) worden afgewik

keld en 500 mvt/etm via de Kampdijklaan (tezamen 3.400 mvt/etm). 

l/C-verhouding 

In figuur 7.3 en bijlage 6 zijn voor de relevante wegvakken de berekende l/C-

verhoudingen opgenomen. Bij dit model heeft de Randweg ruim voldoende capaciteit om 

het verkeersaanbod te verwerken (l/C-verhouding < 0,7). Mogelijke knelpunten in de 

verkeersafwikkeling blijven aanwezig op de Vlijmenseweg en op de Parklaan. 

model 70-1 

De figuren 7.2 en 7.3 en bijlage 6 geven de intensiteiten en l/C verhoudingen voor de 

Randweg en aanliggende wegen volgens het model 70-1 (70 km/uur, vigerend beleid 

SW-II). 

Realisatie van de Randweg volgens het model 70-1 leidt ten opzichte van het model 50-1 

tot een toename van de verkeersintensiteiten op de Randweg zelf. De toename varieert 

van 35%(+ 12 duizend mvt/etm) bij de aansluiting op de A2 tot 50% (+ 16 duizend 

mvt/etm) op het centrale deel) en 70% (+13 duizend mvt/etm) op het noordelijk deel. De 

Randweg heeft in model 70-1 een aantrekkende werking op verkeer (zie ook relatie 

A2/A59). 

Op de Vlijmenseweg en Vughterweg nemen de verkeersintensiteiten verder af met 20% 

tot 30% ten opzichte van het model 50-1 (-3 tot -8 duizend mvt/etm). Op de Koningsweg 

en Parklaan is sprake van verdere afname, op de Magistratenlaan van verdere toename. 

De toename op het noordelijk deel van de Bosscheweg in het model 50-1 verdwijnt in het 

model 70-1. 

model 50-2 

De figuren 7.2 en 7.3 en bijlage 6 geven de intensiteiten en l/C verhoudingen voor de 

Randweg en aanliggende wegen volgens het model 50-2 (50 km/uur. Falend beleid SW-

II). 

Bij realisatie van de Randweg volgens het model 50-2 neemt op bijna alle wegvakken de 

verkeersintensiteit toe ten opzichte van het model 50-1. Op de Randweg zelf is de toe

name groter (procentueel en absoluut) dan op het bestaande wegennet. Op de Randweg 

neemt de intensiteit van model 50-1 naar model 50-2 met 10 tot 15%toe(+ 2,5 IOI-K 3,5 

duizend mvt/etm). Op het bestaande wegennet neemt de intensiteit van vigerend naar 

worst case met 5 tot 10 % toe (+ 500 mvt/etm op de Vughter- en Bosscheweg, + 2 tot 4 

duizend mvt/etm op de Vlijmenseweg). 
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op de Kampdijklaan en Loonsebaan is sprake van een afname ten opzichte van het model 

50-1, maar het aantal betrokken mvt/etm is gering. 

De vergelijking van het model 50-2 met de autonome ontwikkeling volgens scenario 2 

geeft procentueel vergelijkbare conclusies als de vergelijking tussen het model 50-1 en 

de autonome ontwikkeling volgens scenario 1. Absoluut zijn de toe - o f afnames ten 

opzichte van de scenario 2 autonome ontwikkeling 2 è A duizend mvt/etm groter dan in 

scenario 1. 

model 70-2 
De figuren 7.2 en 7.3 en bijlage 6 geven de intensiteiten en l/C verhoudingen voor de 

Randweg en aanliggende wegen volgens het model 70-2 (70 km/uur, falend beleid SW). 

De toename in verkeersintensiteit bij aanleg van de Randweg volgens model 70-2 ten 

opzichte van het model 70-1 is procentueel vergelijkbaar met de toename van model 50-1 
naar model 50-2. 

De vergelijking van het model 70-2 met het model 50-2 is procentueel vergelijkbaar met 

de vergelijking van het model 70-1 met het model 50-1. 
Bij model 70-2 wordt een groot deel van het stedelijk wegennet zwaar belast. Ook op de 

Randweg ontstaan voor de delen M en Z in dit model l/C-verhoudingen die in de buurt 
liggen van 1. Dit duidt op een slechte verkeersafwikkeling in de spitsperiode. Bij model 

70-2 blijft op de Vughtenweg nog restcapaciteit over, wat zou kunnen betekenen dat bij dit 

model de Vughteiweg als sluipweg functioneert. 

Conclusies 

Conclusie verschil 50 - 70 scenario 

Het 70 km scenario geeft ten opzichte van het 50 km scenario (verdere) verplaatsing van 
verkeer van het bestaande wegennet naar de Randweg. Daarnaast groeit het verkeer op 
de Randweg door aanzuigende werking. 

Conclusie verschil scenario 1 • scenario 2 

Scenario 2 (beleid SW-II wordt niet gehaald) geeft ten opzichte van scenario 1 (slagen 

vigerend beleid SW-II) toename van het verkeer op alle wegvakken, wat duidt op een 

aanzuigende werking van de Randweg, De verkeerstoename op de Randweg is groter dan 

dat op het bestaande wegennet. Of sprake is van verplaatsing van verkeer van het 

bestaande wegennet naarde Randweg is onduidelijk. 

verdeling dagnacht 

Op de Randweg is, ongachthet model, de verdeling dag (7-19h) - avond (19-23h) -

nacht(23-7h) respectievelijk 76%, 16% en 8%. 

Op de overige wegvakken blijft de verdeling gelijk aan die in de huidige situatie. 

verdeling auto vrachtverkeer 

De verdeling auto/motors-vrachtverkeer op de Randweg is, ongeacht het model, overdag 

92,5 (0,5% motors) - 7,5% (1,5% zwaar vrachtverkeer), 's-nachts 94,5 (0,5% motors) -

5,5 % (3% zwaar vrachtverkeer). 

De verdeling op de overige wegvakken blijft gelijk aan die in de huidige situatie. 
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relatie met A2 en A59 

Uit tabel 7.6 en figuur 7. 4 is af te lezen dat van het verkeer dat over de Randweg rijdt een 

groter percentage de weg gebruikt als doorgaande route tussen deA2 en de A59en vice-

versa dan het aandeel verkeer dat in de autonome situatie het huidige wegennet gebruikt 

als doorgaande route. Het aantal motorvoertuigen dat de Randweg gebruikt als 

verbindingsroute tussen de A2 en 59 neemt bij een verhoging van de snelheid van 50 naar 

70 km/u toe (scenario 1: van 8.131 naar 10.142 motorvoertuigen per etmaal). Opvallend 

is echter dat bij een hogere snelheid op de Randweg het percentage verkeer dat de weg 

als verbindingsroute tussen de A2 en de A59 gebruikt (26% en 27% op de Randweg 

midden en zuid], lager is dan bij een lagere toegestane snelheid (respectievelijk 2 1 % en 

23%). 

Tabel 7.6 Aandeel doorgaand verkeer tussen A2 en A59 en w op de Randweg 

HS AOscl A0sc2 50-1 70-1 SO-2 70-2 

Randweg N (Vlijmenseweg c) 

Doorgaand verkeer A2-A59 w 

Percentage 

23.500 

4.392 

19% 

41.400 

7.979 

19% 

47.100 

9^391 

20% 

18.100 

8.131 

45% 

31.000 

10.142 

33% 

20.800 

9.568 

46% 

34.600 

11.787 

34% 

Vlljmenseweg o 

Doorgaand verkeer A2-A59 vv 

Percentage 

23.200 

4392 

56.200 

7.979 

60.SOO n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Vlljmenseweg o 

Doorgaand verkeer A2-A59 vv 

Percentage 

23.200 

4392 

56.200 

7.979 9.391 

Vlljmenseweg o 

Doorgaand verkeer A2-A59 vv 

Percentage 19% 14% 15% 

Randweg M/Z{Vu8hterweg) 

Doorgaand verkeer A2-A59W 

Percentage 

33.800 

4.392 

13% 

43.800 

7.979 

18% 

48.200 

9.391 

19% 

31.000 

8.131 

47.000 

10.142 

34.800 

9.568 

52.100 

11.787 

23% 

Randweg M/Z{Vu8hterweg) 

Doorgaand verkeer A2-A59W 

Percentage 

33.800 

4.392 

13% 

43.800 

7.979 

18% 

48.200 

9.391 

19% 26% 2 1 % 27% 

52.100 

11.787 

23% 
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Figuur 7.4 Aandeel aantal doorgaande motorvoertuigen van A2 naar A59 en w op 

Randweg voor scenario's 1 (dv = doorgaand verkeer) 

Tabel 7.7 en figuur 7.5 bevestigen dit beeld. Voor beide scenario's neemt voor bijvoor

beeld het midden en zuidelijk deel, bij een verhoging van de snelheid van 50 naar 70 

km/u het totaal aantal motorvoertuigen op de Randweg met ongeveer 50% toe, terwijl het 

totaal van doorgaand verkeer met ongeveer 25% toeneemt. 
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Tabel 7.7 Relatieve groei (doormand) verkeer bij verhoging toegestane snelheid 

voor scenario 1 en 2 

50-1 -»70-1 50-2 - * 70-2 
Randweg N 171% 166% 
Doorgaand verkeer A2-AS9W 125% 123% 
Randweg M/Z 153% 150% 

123% Doorgaand verkeer A2-A59 w 125% 
150% 
123% 

Figuur 7.5 Relatieve groe) (doorgaand) verkeer bij verhoging toegestane snelheid 

voor scenario 1 en 2 (dv • dooi^aande verkeer) 

Oe Randweg is niet bedoeld voor doorgaand verkeer, maar zou in de modellen 70-1 en 70-

2 wel (mede) de oorzaak zijn voorde relatief hoge l/Cverhoudingen die hiervoor zijn 

berekend. Hierbij wordt opgemerkt, dat het gebruikte verkeersmodel bij de toedeling van 

verkeer aan wegen geen rekening houdt met de capaciteit van de wegvakken, juist met 

betrekking tot dit doorgaande verkeer kan worden gesteld dat een goede alternatieve 

route (via het hoofdwegennet) beschikbaar is, die in de praktijk ook zal worden gebruikt 

als de Randweg onvoldoende doorstroming heeft. 

verkeersordening 

Door aanleg van de Randweg wordt de verkeerskundige structuur in het zuidwestelijk deel 

van 's-Hertogenbosch aanzienlijk verbeterd. De regionale verkeersfunctie van het 

Willems- en Wilhelminaplein in de buitenring rond 's-Hertogenbosch wordt overgenomen 

door de Randweg. Binnen- en buitenring zijn na aanleg van de Randweg ook in dit deel 

van de stad fysiek gescheiden en met elkaar verbonden door radiaalwegen: Vughterweg 

en Magistratenlaan. 

bereikbaarheid 
De bereikbaarheid van het zuidwestelijk deel van 's-Hertogenbosch wordt door de aanleg 
van de Randweg groter, met name van en naar de A2. Het Paleiskwartier krijgt met een 
aansluiting op de Randweg een vlotte en duidelijkeverbindingmet de A2. Door het 
regionale verkeer van de Vughtenweg, Willems-en Wilhelminaplein en Vlijmense wegaf te 
halen wordt het onderliggend wegennet en de daaraangelegen functies, zoals de 
binnenstad en de Onderwijsboulevard, beter bereikbaar. Door de ontlasting van de 
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bestaande Vlijmenseweg wordt de bereikbaarheid van het (in de toekomst uitgebreide) 

ziekenhuis verbeterd. Vught-Noord krijgt een rechtreekse aansluiting op de Randweg. 

sluipverkeer 

Afsluiten van de Hondermorgensdijk voor autoverkeer (autonoom, maar bestuurlijk 

gekoppeld aan de aanleg van de Randweg) en afsluiten van de spoorovergang over de 

Loonsebaan zal het sluipverkeer door de Deutersestraat en Kampdijklaan onmogelijk 

maken. Door aanleg van de noordelijke Randweg Vught-Noord over het terrein van de 

Frederik Hendrik kazerne zal ook het sluipverkeer richting Randweg door de Kampdijklaan 

beperkt blijven. 

Aanleg van de Randwegen het daarmee oplossen van de verkeersproblematiek op de 

Vughterweg, Willems-/Wilhelminaplein en Vlijmenseweg zal de noodzaak tot het zoeken 

naar sluiproutes wegnemen. Naar verwachting zal dan ook het sluipverkeer over 

Cromvoirt en Nieuwkuijk afnemen. 

Tijdelijke effecten 
Aanleg van de Randwegheeft eenaantal tijdelijke effecten op de verkeerssituatie in het 
studiegebied: 

verminderde capaciteit op het wegennet als geheel, wanneer de bestaande wegen als 

Vlijmenseweg en Vughterweg worden aangepast; 

verminderde bereikbaarheid van woonwijken als de VughEerpoort en voorzieningen 

als Willem-I College en Jeroen Bosch Ziekenhuis; 

daardoor mogelijk tijdelijk toename van sluipverkeer; 

en mogelijk tijdelijke afname van de verkeersveiligheid; 

verlegging van fiets- en busroutes; 

stilleggen treinverkeer (overigens waarschijnlijk te beperken tot 1 è 2 weekenden). 

7.2.2.2 Effecten varianten 

De varianten hebben naar verwachting geen ander effect op de verkeerskundige prestatie 

van de Randweg als de basisvariant. 

7.2.2.3 Beoordeling 

De varianten worden ten opzichte van de Randweg neutraal beoordeeld (score 0). 

7.23 Verkeersveiligheid 

7.2.3.1 Effecten basisaltematlef 

Door de aanleg van de Randweg zal in het algemeen de verkeersveiligheid toenemen. 

De Randweg zelf wordt aangelegd volgens het principe duurzaam veilig (zie hoofdstuk 6), 

waarmee het ontstaan van nieuwe knelpunten kan worden voorkomen. Op een groot deel 

van het bestaande wegennet zal de verkeersintensiteit afnemen en daarmee ook de kans 

op conflicten. De aanleg van de Randweg geeft mogelijkheden voor reconstructie van be

staande knelpunten en voor het nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen. 

In 's-Hertogenbosch neemt de verkeersintensiteit op de knelpunten Wilhelminaplein en 

het oostelijke deel van de Vlijmenseweg aanzienlij kaf. Verwacht mag worden dat hiermee 

het aantal ongevallen en de kans erop af zal nemen, 

In Vughlzal door afsluiting van de Loonsebaan en afname van de verkeersintensiteit op 

de Bosscheweg het knelpunt ter plaatse verdwijnen. 
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7.2.3.2 

7.2.3.3 

7.2A 

Ook de knelpunten in fietsveiligheid zullen naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen door 

de afname van de verkeersintensiteit op de knelpunten in de referentieslluatie en door de 

afsluiting van de Loonsebaan voor autoverkeer. 

Op basis van de In paragraaf 5.8.6.2 beschreven methodiek is door VIA in opdracht van de 

gemeente 's-Hertogenbosch onderzoek gedaan naar de verwachte verkeersveiligheid na 

aanleg van de Randweg [VIA, 2002]. 

Tabel 7.8 geeft aantal verwachte slachtoffe rongeva Hen na aanleg van de Randweg. 

Tabel 7.8 Aantal slachtofferongevalten per jaar na aanleg van de Randweg 

verkeersprestatie 

(mvtkm * 10-c.q. mvtpassages * 10-) 
slachtoffe rongeva Hen per 

jaar 

wegvakken 113 32 

kruispunten 156 11 

totaal 43 

bron: VIA [2002] 

Ten opzichte van de autonome situatie daalt het aantal verwachte slachtoffers met 12(22 
%). Ten opzichte van de autonome situatie stijgt verkeersprestatie op wegvakken met 15 
%, maar daalt de verkeersprestatie op kruispunten met 5%, 

Aanleg van de Randweg leidt tot een vergroting van de weglengte, maar een verminderd 
gebruik van de kruispunten. Het vermijden van kruispunten en het Duurzaam Veilig aan
leggen van de Randweg leidt tot vermindering van het aantal verwachte slachtoffer-
ongevallen. Daarbij wordt opgemerkt dat in het model van kruispunten met verkeers
lichten is uitgegaan. Rotondes kunnen het verwachte aantal slachtofferongevallen verder 
verlagen [VIA, 2002). 

Effecten varianten 

De varianten hebben naar verwachting geen ander effect op de verkeersveiligheid van de 

Randweg als de basisvariant. 

Beoordeling 

De varianten worden ten opzichte van de Randweg neutraal beoordeeld (score 0). 

Langzaamverkeerrelaties 

7.2.4.1 Effecten basisalternatief 

fiets 

Aanleg van de Randweg zal de aantrekkelijkheid van de meeste fietsroutes verbeteren. 

Op de belangrijkste fietsroute tussen Vught- en 's-Hertogenbosch, langs de Bosscheweg 

en Vughterweg, neemt de verkeersintensiteit af en daarmee het comfort en de veiligheid 

voor de fietsers toe. Aandachtspunt Is de passage van de rotonde In Vught-Noord, maar 

reconstructie van het wegennet ter plaatse biedt voldoende mogelijkheden een kwalitatief 

hoogwaardige fietsoversteek te maken. 

Afname van de verkeersintensiteit maakt het Willems- en Wtlhelminaplein beter over-

steekbaar voor fietsers, zowel richting binnenstad als naar de Onderwijsboulevard, 

Willemspoort en Paleiskwartier. 
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Het fietspad langs het Drongelens kanaal zal tijdens de aanleg van de Randwegen 

verplaatsing van het Drongelens Kanaal niet gebruikt kunnen worden, in de nieuwe 

situatie wordt het fietspad hersteld, zodat op lange termijn de functie als regionaal 

verbindend en recreatief fietspad verder ontwikkeld kan worden. Het fietspad langs het 

Drongelens Kanaal wordt langs de Magistratenlaan onder de Randweg en over de 

Vlijmenseweg geleid en krijgt daarmee een prima verbinding met zowel het Paleiskwartier 

als de Willemspoort. 

De fietsroute Isabelialaan / Reutsedijk wordt omgeleid via de Vughterweg en spoortunnel 

Vught-Noord of -b i j handhaven van de spoorwegovergang- verlegd naar een nieuw tracé 

tussen Randweg en spoor in. De fietsroute zal hiermee wat betreft bereikbaarheid 

gelijkwaardig zijn aan de huidige situatie, maar wel een deel van zijn aantrekkelijkheid 

verliezen. Een tracé tussen spoor en Randweg in is wat betreft sociale veiligheid niet 

optimaal. 

De Honderdmorgensedijk wordt na afsluiting voor autoverkeer een potentieel aantrekke

lijke en sociale veilige fietsroute door de Gement. 

Afsluiting van de spoorovergang bij de Loonsebaan biedt de mogelijkheid door middel 

van een fietstunnel onder hel spoor het fietsverkeer in Vught in oost-west richting te 

stimuleren. 

voetgangers 

De bereikbaarheid van het Drongelens Kanaal en Vughtse Heide voor voetgangers vanuit 

de Vughterpoort wordt gewaarborgd door een langzaamverkeerroute langs de 

Vughterweg en de tunnel Vught-Noord of door een route tussen spoor en Randweg is. De 

route verliest wel een deel van de aantrekkelijkheid ten opzichte van de huidige Isabelia

laan - Reutsedijk (onderdeel van de historische Pelgrimsroute tussen 's-Hertogenbsoch 

en Visé) 

Door de afname van de verkeersintensiteit op de Vlijmenseweg wordt de route tussen 

Willem-I College en Onderwijsboulevard aantrekkelijker. 

7'2.4.2 Effecten varianten 

De varianten hebben naar verwachting geen ander effect op het langzaam verkeer als de 

basisvariant. 

7.2.4.3 Beoordeling 

De varianten worden ten opzichte van de Randweg neuttaai beoordeeld (score 0), 

7.2,5 Openbaar vervoer 

7.2.5.1 Effecten basisaltemattef 

Net als hel overige motoiverkeer ondervindt ook het openbaar vervoer voordelen van de 

Randweg. Afname van de verkeersintensiteit op hel bestaande wegennet geeft minder 

vertraging voor de bussen. Bovendien biedl het mogelijkheden een eigen baan voor de 

bussen te creëren, wat de doorstroming verder kan stimuleren. De Willemspoort blijft 

goed bereikbaar per bus. 

Verbinding van Vughl-Noord op de Randweg, maakt ontsluiting per bus van dit deel van 

Vught mogelijk. 
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7.2.5.2 Effecten varianten 

De varianten hebben naar verwachting geen ander effect op het openbaar vervoer dan de 

basisvariant. 

7.2.5.3 Beoordeling 

De varianten worden ten opzichte van de Randweg neutraal beoordeeld (score O). 

7.2.6 Totaal beoordeling verkeer en vervoer 

Zowel de basisvariant als de varianten zijn in staat om het verkeers- en vervoersprobleem 

adequaat op te lossen. Door de Randweg kan het verkeer in het studiegebied vlot en veilig 

worden afgewikkeld. 

In tabel 7.9 is de totaaibeoordeling van de varianten ten opzichte van de basisvariant voor 

het thema verkeer en vervoer. De varianten zijn met betrekking tot de effecten op verkeer 

en vervoer vergelijkbaar met de basisvariant. 

Tabel 7.9 Beoordeling varianten ten opzichte van de basisvariant voor het thema 

verkeer en vervoer 

•speet criterium variant 1 v i r iMt2 
verkeerskundigeprestatie verkeersafwikkeling 0 0 verkeerskundigeprestatie 

verkeersordenlng 0 0 
verkeerskundigeprestatie 

befsikbaariteid 0 0 

verkeerskundigeprestatie 

slulpvericeer 0 0 
verkeersveiligheid 0 0 
langzaam verkeers relaties 0 0 
openbaar vervoer 0 0 
b e o o r d e t i n g s s c h a a l : z ie tabe l 7.3 
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7.3 Natuur, flora en ^una 

7.3.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de effecten van de aanleg, aanwezigheid en gebruik 

van de Randweg op het biotisch milieu en het geldende natuurbeleid. De effectbeschrij

ving en -beoordeling vindt plaats aan de hand het beoordelingskader gegeven in tabel 

7.10. In paragraaf 7.3.2 wordt ingegaan op de effecten op de (verwachte) vegetatie, flora 

en fauna, en ruimtelijke ecologische relaties in het algemeen. Dit is de basis voor para

graaf 7.3.3, waarin verder wordt ingezoomd op de beschermde planten- en diersoorten en 

de beschermde gebieden. In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de aanpak van de (eventueel 

benodigde) compensatie van het verlies van natuurwaarden. 

Tabel 7.10 Beoordelingskader voor het thema natuur, flora en fauna 

aspftct criterium subcrlterium 

natuurwaarden effecten op flora en vegetatie verlies appenrlak waardevolle vegetaties natuurwaarden effecten op flora en vegetatie 

verlies oppervlak groeiplaatsen 

waardevolle flora 

natuurwaarden effecten op flora en vegetatie 

kans op verdroging van kwetsbare 

vegetatie en flora in de omgeving 

natuurwaarden 

effecten op fauna verlies waardevolle biotopen en gebieden 

met specifieke functies 

natuurwaarden 

effecten op fauna 

verstoring waardevol leefgebied door licht 

en geluid 

natuurwaarden 

effecten op fauna 

verdroging waardevol leefgebied 

natuurwaarden 

effecten op ecologische relaties bestaande relaties 

natuurwaarden 

effecten op ecologische relaties 

toekomstige relaties 

natuurbeleid Habilatrichtlijngebieden verlies oppervlakte speciale 

beschermingszone 

natuurbeleid Habilatrichtlijngebieden 

verlies of verstoring van biotopen van de 

begrenzende habitats of soorten 

natuurbeleid 

Groene hoofdstructuur veriJes oppervlakte natuur (kern)gebled 

natuurbeleid 

Groene hoofdstructuur 

aantasting van huidige en potentiële 

kenmerken en waarden 

natuurbeleid 

Groene hoofdstructuur 

verlies oppervlak bosgebied 

natuurbeleid 

Flora en Faunawet verlies of verstoring biotopen bescheimde 

en rodelijstsoorten. 

7.3.2 Natuurwaarden 

7.3.2.1 Effecten basisalternatief 

Vegetatie en flora 
Verlies oppervlak vegetaties en groeiplaatsen waardevolle flora 

Door ruimtebeslag van de Randweg en het opschuiven van het Drongelens kanaal in 

westelijke richting gaan de in het plangebied aanwezige vegetatietypen (deels tijdelijk) 

verloren. 
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In tabel 7.11 staan de verschillende elementen genoemd welke verloren zullen gaan, een 
beschrijving van de verwachte vegetatie in de referentiesituatie (zie 5.3.3), het oppervlak 
dat wordt aangetast en tenslotte of het element op een andere locatie weer wordt 
gereconstrueerd. 

bo3|e langs Vlljmense weg 

deel dijk Langstraatspoorlijn 

dijk Drongelens kanaal 

graslanden tussen ringsloot den dijk 

Dmngelens kanaal 

overige Mai] 

0O3teli|ke kanaaldijk (tussen spoorlijn en kanaal) 

noordelijk deel Isabeilabos 

Rguur 7.6 Ruimtebeslag natuureenheden 
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Tabel 7.11 Vegetaties die (deels tijdelijk) verloren zullen gaan 

deelgebied element vegetatie 

(referentie-

situatie) 

oppervlak 

(ha) 
recon

structie ? 

permanent ' 

verlies 

(ha) 
Malj deel dlfk 

Langsliaalspoorlijn 

kruidenrijke d i j k / 

bermvegetatie 
J . l ja Malj 

dijk Drongelens kanaal kruidenrijke dijk / 

bermvegelatie 

J.0 ja 

Malj 

graslanden tussen 

ringsloot en dïik 

kruidenrijk 

wilbolgrasland 

2.6 nee 3.6 

Malj 

Oiongelens kanaal aquatlsthe 

vegetaties van 

voedselrijk water 

1.2 ja 

Malj 

overige Malj kruidenrijk 

wilbolgrasland 

0.6 nee 0.6 

Vughterpoort oostelijke kanaaldljk 

(tussen spoorlijn en kanaal 

droog soorten rijk 

grasland 
0,9 ia 

Isa bellabos noordelijkdeel bos Elzenbioeken 

Wilgen struweel 

0.3 nee 0.3 

totaal B.7 3,5 

In figuur 7.6 is het tracé van de Randweg weergegeven evenals de in tabel 7.11 genoemde 

elementen die door de aanleg en ingebruikname van de randweg zullen worden beïn

vloed. 

De natuurwaarde van de verschillende vegetaties die verloren gaan varieert. Met name de 

dijken hebben in de referentiesituatie hoge natuurwaarden met soorten als Steenanjer, 

Wilde tijm, Geel walsto, Goudhaver en Grasklokje. Deze soorten komen thans wel in het 

studiegebied voor (FLORON, 2001), maar (nog) niet in het plangebied [Natuurbalans, 

2002]. Langs het Drongelens kanaal komen tegen de dijk groeiplaatsen voor van Lange 

ereprijs en (zeer lokaal] Gewone dotterbloem en Grote pimpernel. In de basisvariant wordt 

het Drongelens kanaal overeen lengte van 300 meter ongeveer 30 meter in westelijke 

richting opgeschoven. Hetzelfdegeldtvoor de westelijk ervan gelegen dijk. Op termijn 

kan zich op deze nieuwe locatie een vergelijkbare vegetatie vestigen als in de referentie

situatie, mits het aan te brengen materiaal niet te voedselrijk is en er een verschralend 

beheer wordt gevoerd. De groeiplaatsen van de genoemde soorten langs het Drongelens 

kanaal en tegen dijk zullen na aanleg deels verloren gaan. Op termijn kunnen deze 

soorten zich in het vernieuwde deel langs het kanaal weer vestigen vanuit de niet 

aangetaste delen. 

De Langstraatspoordijk wordt over een lengte van 400 m aangetast. Er komt een nieuw 

dijktichaam langs de Randweg voor terug. Dit nieuwe dijklichaam heeft, bij het juiste 

materiaal en beheer, zeker potenties voor een soortenrijke bermvegetatie en behoudt het 

verbindende karaktervan de Langstraatspoordijk. 

De te verwachten kruidenrijke witbolgraslanden tussen de ringsloot en de dijk van de 

Maij, en voor klein deel binnen de ringsloot, zullen verloren gaan. Een aantal 

groeiplaatsen van Gewone dotterbloem langs de ringsloot zullen eveneens verdwijnen 

maar de soort kan zich vanuit de overige sloten van de Maij weer in de ringsloot vestigen. 

Een deel van noordelijk deel van het Isabellabos (elzenbroek en wilgenstruweel) gaan 

verloren. 

/Cans op verdroging van kwetsbare vegetatie en Hora 

Indien bij de aanleg van detunnelbakbemalen moet worden, of bij gebruik een constante 
bemaling nodig zou zijn, dan is er een mogelijkheid dat de standplaatsomstandigheden 
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van bijvoorbeeld kwelafhankelijke vegetaties en soorten nadelig worden beïnvloed. 

Bijvoorbeeld door grondwaterstandverlaging of veranderingen in de grondwaterkwatiteit. 

Eciiter de Randweg (en de tunnels) wordt zodanig ontworpen en uitgevoerd dat de effec

ten op de grondwaterstand minimaal zijn. De kans op verdroging wordt geminimaliseerd 

door de tunnels lekvrij aan te leggen en gebruik te maken van onderwaterbeton. Als 

tijdens de aanlegfase gebruik gemaakt wordt van retourbemaling kan de grondwater

standsdaling beperkt blijven tot de directe omgeving van de weg. 

vlinders en libellen 

Verlies waardevolle biotopen en gebieden met specifiel^e functies 

Half natuurlijk grasland, biotoop voor veel van de tiians aangetroffen vlindersoorten, zal 

in oppervlak enigszins achteruitgaan bij aanleg van de Randweg. Aangezien het echter 

slechts een klein deel van het grasland in de Maij betreft zal het effect op de populatie 

van deze vlindersoorten verwaarloosbaar zijn. 

Tijdelijk verdwijnt de oevervegetatie langs het Drongelens kanaal, maar ook hiervoor zijn 

voldoende uitwijkmogelijkheden voor vlinders en libellen verderop langs het kanaal te 

vinden. Ook een klein deel van de ringsloot in de Maij, het biotoop van Glassnijder, een 

bedreigde libelsoorl, zal mogelijk (als gevolg van het verplaatsen van de rioolpersleiding) 

worden aangetast en verder naar het zuidwesten worden verlegd. Dit biotoop zal zich rela

tief snel kunnen herstellen. 

Verstoring waardevol leefgebied door licht 

Eventuele verlichting langs de Randweg en verlichting door voertuigen heeft een aantrek
kende werking op insecten. Deze zijn hierdoor kwetsbaar voor predatie en voor botsingen 

met voertuigen. De in het MER beschreven insecten zijn dagvlinders en een libel- Deze 
soorten zijn overdag actief en ondervinden als zodanig nauwelijks negatieve effecten door 
verlichting. 

vogels 

Verlies waardevolle biotopen en gebieden met specifieke functies 

Door het ruimtebeslag van de Randwegen het in westelijke richting verschuiven van het 

kanaal en de ernaast gelegen dijk zullen een aantal biotopen verloren gaan (zie ook tabel 

7.11, Vegetaties die tijdelijk verloren gaan). 

Het grasland in de Maij wordt door weidevogels (Kievit, Grutto, Wulp, Scholekster, Ture

luur) gebruikt als foerageerplaats. Dit biotoop zou ook een broedplaats voor deze soorten 

kunnen zijn, maar uit de territoriumgegevens (zie bijlage 4) blijken weidevogels thans 

vooral wat dieper in de Gement te broeden. Alleen de Kievit, die iets minder kritisch is qua 

nestkeuze, broedt ook in de Maij, maar niet binnen het plangebied. 

Op beide dijken bevinden zich verspreide struwelen en langs de dijken komen in de sloten 

rietvegetaties voor. Hierin broeden soorten als Kleine karekiet, Bosrietzanger, Grasmus, 

Gekraagde roodstaart en de Blauwborst. Vooral deze laatste is een weinig algemene soort 

en tevens beschermd krachtens bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. Een deel van de dijk van 

het Drongelens Kanaal zal worden verplaatst en daarop zullen zich na verloop van tijd 

weer geschikte broedplaatsen voor deze soorten kunnen ontwikkelen. Door de aanwezig

heid van kleine landschapselementen verderop in de Gement zal er dan enige herkolo

nisatie mogelijk zijn. In het noordelijkste puntje van de Maij verdwijnt de Langstraat

spoordijk en wordt een nieuw dijklichaam naast de Randweg aangelegd. Hierdoor gaat 

een deel van het broedgebied voor deze soorten tijdelijk en deels permanent verloren. Op 

en langs dit dijklichaam kunnen zich na verloop van tijd weer geschikte broedplaatsen 

voor deze soorten ontwikkelen, welke wel meer invloed zullen ondervinden van verstoring 

(licht en geluid) door de Randweg. 
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Aan de natte kant van de dijk langs het kanaal broeden aan water gebonden vogels als de 

Fuut, Meerkoet en de Knobbelzwaan. De^e broedplekken zullen tijdelijk verdwijnen. 

Het noordelijk deel van het isabellabos is de broedplaats van enerzijds typische bos-

vogels als de Groene specht en Fitis en anderzijds van Canadese ganzen die aan de rand 

van het bos broeden. Deze broedplaatsen zullen gedeeltelijk verdwijnen. (Niet het gehele 

bosje zal immers verdwijnen). Vogels in en langs het zuidelijk deel van het bos zullen dus 

nieuwe nestgelegenheid moeten zien te vinden.Wellicht is er ook nog werkruimte nodig in 

dit deel voor de aanleg van de Randweg, maar dan kan het biotoop daarna weer terug

komen. 

De buizerdhorst in het Isabellabos ligt net ten zuiden van het plangebied. Het leefgebied 

van de Groene Specht wordt iets kleiner. Het voedselaanbod voor de laatstgenoemde 

soort (voornamelijk bepaald door mieren) zal door het deels verloren gaan van het natte 

elzenbroek niet wezenlijk worden aangetast. 

Verstoring waardevol leefgebied door geluid en licht 

De vogels ondervinden hinder van de Randweg in de gebruiksfase door geluid en licht. 

Over de mate van het effect van wegverlichting en de aspecten waarop dit aangrijpt is nog 

veel onduidelijk. Wel is duidelijk dat de sterkte, de kwaliteiten de richtingvan het licht 

een visueel-informatief effect hebben (De Molenaaretal., 1997). Dit kan resulteren in 

vogels die 's nachts gaan zingen terwijl ze dat normalerwijze niet doen. 

Over geluidseffecten is meer bekend. Over het algemeen geldt dat de broeddichtheid voor 

bosvogels afneemt bij een geluidbelasting van 43 db(A). Voor weidevogels neemt de 

broeddichtheid af bij 47 db(A)(Reijnen et al., 1992). Maar binnen zo'n groep is de 

gevoeligheid nog zeer variabel. Een Grutto is veel gevoeliger voor lawaai dan een Meer

koet. 

Om het effect van geluidsbelasting op vogels te kunnen bepalen is het geluidsniveau op 

1,5 m bepaald (in tegenstelling tot de 5m hoogte die voor woningen gehanteerd wordt, 

zie paragraaf 7.8). Er is geen gebruik gemaakt van de MKM-waarden, omdat hierin een 

correctie verwerkt is die rekening houdt met de hinderbeleving van de mens als het gaat 

om spoor- en weglawaai. De MKM-methode is daarmee minder bruikbaar voor vogels, in 

plaats van de MKM is het cumulatieve rail- en verkeergeluid genomen. 

Honderdmorgen / Malj 
Op basis van de geluidscontouren (bijlage 7) is het geluidbelast oppervlak tn de Maij en 

Honderdmorgen berekend. Daarbij zijn bovengenoemde grenswaarden 43 en 47 dB(A) als 

klassegrenzen gehanteerd (tabel 7.12 en 7.13). 

In de referentiesituatie ligt de Maij grotendeels (78 tot 82%. model 1 en model 2) in 
geluid klasse 47 tot 5S dB(A), voor het overige deel in klasse 53-60 dB(A). De Maij voldoet 

in het geheel niet aan de 47 dB{A) norm voor weidevogels. 

In de referentiesituatie ligt ook de Honderdmorgen grotendeels (83 tot 88%, scenario 1 en 

scenario 2) in getuidsklasse 47 tot 55 dB(A). Voor het overige deel, respectievelijk 16,5 

en 11,5 ha voor scenario 1 en 2, voldoet de Honderdmorgen aan de 47 dB(A) norm. 

In model 50-1 is de geluidsbelasting in de Maij vergelijkbaar met die in de autonome 

ontwikkeling (scen. 1). Er is zelfs sprake van een licht afname. 2 % (0,4 ha) voldoet aan de 

47 dB(A) norm voor weidevogels. 

In de Honderdmorgen neemt in het 50-1 model de geluidsbelasting fors af. Dit is het 

gevolg van het afsluiten van de Honderdmorgensedijk voor autoverkeer. 86 %(85 ha) 

voldoet aan de 47 dB(A) norm voor weidevogels. Dit is een toename van bijna 70 ha ten 
opzichte van de referentiesituatie (scen. 1). 

In mode! 70-2 neemt de geluidsbelasting in de Maij fors toe ten opzichte van zowel de 
referentiesituatie (scen. 2) als model 50-1.12 tot 16% van het oppervlak verschuift van 

klasse 47-55 dB(A) naar klasse 55-60 dB(A). 
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In de Honderdmorgen neemt, vergelijkbaar als in het 50-1 model de geluidsbelasting ten 

opzichte van de referentiesituatie (scen. 2) fors af. Ten opzichte van het 50-1 model neemt 

de geluidsbelasting fors toe. 14 % van het oppervlak schuift door van naar de erboven 

gelegen klasse. 72 %van het oppervlak, 71,5 ha voldoet aan de norm voor weidevogels. 

Dat is 70 ha meer dan in de referentiesituatie, maar 13,5 ha minder dan in het 50-1 

model. Voor kritischer weidevogels en kleine zwanen, die vooral dieper in de Gement 

voorkomen, heeft de Randweg een (indirect) positief effect omdat de geluidsbelasting in 

de Honderdmorgen afneemt als gevolg van verminderd sluipverkeer na het afsluiten van 

de Honderdmorgensedijk, 

Tabel 7.12a Oppervlakte (ha) van de voor vogels relevante geluidsklassen: Maij 

geluidsklasse 

dB(A) 

reFerentlesituatie bssis-altematlef geluidsklasse 

dB(A) scen. 1 scen.2 model 50-1 model 70-2 

>60 0.0 0,0 0.0 0.3 

55-60 3.6 4.2 3.2 6.3 

47-55 15,9 15,2 15,7 12,8 

43-47 0.0 0.0 0,4 0.0 

<43 0.0 0,0 0,0 0.0 

Tabel 7.12b Oppervlakte (%) van de voor vogels relevante gelu idsk lassen: Mai j 

getuidsklasse 

dB(A) 
referentiesituatie basls-altematief getuidsklasse 

dB(A) scen. 1 scen.2 model 50-1 model 70-2 

>60 0 0 0 1 

55-60 18 22 17 33 

47-55 82 78 81 66 

43-47 0 0 2 0 

(43 0 0 0 0 

Tabel 7.13a Oppervlakte (ha) van de voor vogels relevante geluidsklassen: 

Honderdmorgen 

geluJdsklasse 

dB(A) 

referentiesituatie ba sis-alternatief geluJdsklasse 

dB(A) scen. 1 scen.2 model 50-1 model 70-2 

>60 0,0 0,0 0,0 0.0 

55-60 0.0 0,0 0,1 0,1 

47-55 81.9 87.1 13.3 27.0 

43-47 16,6 11,5 55.4 57.3 

<43 0,0 0,0 29.7 14,1 

Tabel 7.13b Oppervlakte (%) van de voor vogels relevante getu idsk lassen; 

Honderdmorgen 

geluidsklasse 

dB^ ) 

referentiesituatie basis-attematlef geluidsklasse 

dB^ ) scen. 1 scen.2 model 50-1 model 70-2 

>60 0 0 0 0 

55-«0 0 0 0 0 

47-55 83 88 13 27 

43-47 17 12 56 58 

<43 0 0 30 14 
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Groen rondom fort Isabella 

Op basis van de geluldscontouren is het geluidbelast oppervlak in de groenzone rondom 

het fort Isabella berekend. Daarbij zijn de grenswaarden 43 en 47 dB(A) als klassegrenzen 

gehanteerd (tabel 7.14).Het deel van het Isabellabos dat verloren gaat bij aanleg van de 

Randweg is niet meegenomen. 

In de referentiesituatie ligt de groenzone rondom fort Isabella grotendeels (60 %, model 

1) in geluidklasse 47 lot 55 dB(A), voor het overige deel in klasse 55-60 dB{A) (30%) en 

>60 dB(A) (10 %). Oe groenzone voldoet in het geheel niet aan de 43 dB(A) norm voor 

bosvogels. 

In model 50-1 blijft de geluidsbelasting in het noordelijk deel van de groenzone netto 

gelijk en in het zuidelijk deel van de groenzone neemt de belasting af door afsluiting van 

de Honderdmorgensedijk. Het geheel leidt tot een kleine toename van geluidsbelast 

oppervlak in de > 60dB(A) klasse en ook tot een toename in de 47-55 dB(/^ klasse. De 

groenzone voldoet niet aan de 43 dB(A) norm voor bosvogels. 

In model 70-2 neemt de geluidsbelasting in de groenzone toe ten opzichte van zowel de 

referentiesituatie als model 50-1. Toename vindt met name plaats in het noordelijk deel 

van de groenzone. Het geluidsbelast opperviak in de > 60 dB(A) klasse neemt met 5 % toe 

ten opzichte van model 50-1. De groenzone voldoet niet aan de 43 dB(A) norm voor 

bosvogels. 

Er is nauwelijks verschil in geluidsbelasting tussen de basisvariant en de half verdiept 

variant. 

Tabel 7.14a Oppervlakte (ha) van de voor vogels relevante geluidsklassen: groenzone 

rondom fort Isabella 

geluidsklasse 
dB(A) 

referentie 
situatie 

bas(5-altemat(ef geluidsklasse 
dB(A) 

scen. 1 model 50-1 model 70-2 

>60 1.3 2.0 2.7 
55-60 5.0 3,3 3.4 
47-55 9.5 10,5 9,7 

Tabel 7.14b Oppervlakte (%) van de voor vogels relevante geluidsklassen: 
groenzone rondom fort Isabella 

geluids klasse 
dB(A) 

referentie 
situatie 

basls-altematief geluids klasse 
dB(A) 

scen. 1 model 50-1 model 70-2 

>60 8 12 17 
55-60 31 21 22 
47-55 60 66 61 

Bossche Broek 
De aanleg van de Randweg en de verschuiving van verkeer van de Vughterweg naar de 
Randweg leidt tot een afname van geluidshinder in de Bossche Broek. Omdat de A2 niet in 
het geluidsmodel is opgenomen, is berekening van het geluidsbelast oppervlak niet 
zinvol. Wel kan aan de hand van de verandering in contourafstand worden bepaald wat 
het effect van de Randweg is, met name voor het centrale deel van de Bossche Broek, 
waar het effect van de A2 en de Parklaan/Zuidwal beperkt is en dus het effect van de 
Vughterweg/ Randweg bekeken kan worden. 
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Tabel 7.15 geeft de afstanden van de 55 en 60 dB(A) conlour(cumulatief spoor en 

wegverkeerlawaai op 1,5 m hoogte) gemeten vanaf het midden van de Vughterweg ter 

hoogte van de Isabelialaan. 

Tabel 7.15 Contourafstand in Bossche Broek 

(vanaf Vughterweg ter hoogte van Isabelialaan) 

contour referentiesituatie 50-1 70-2 
model 1 model 2 basis basis 

60 dB(/g 120 m 125 m 35m 30 
55dB(A) 250 m 260 m 70 m 60 

Uit de tabel wordt duidelijk dat de aanleg van de Randweg leidt tot een afname van de 

geluidsbelasting in de Bossche Broek. Het verschil tussen model 50-1 en model 70-2 is 
beperkt. 

Daar waar de Randweg langs de Bossche Broek ligt neemt de geluidsbelasting af ten 
opzichte van de referentiesituatie, maar veel minder dan langs de Vughterweg. 

Er Is nauwelijks verschil in geluidsbelasting tussen de basisvariant en de half verdiept 

variant. 

Kans op effecten door verdroging 

Vooral de weidevogels zijn gebaat bij hoge grondwaterstanden omdat dan het voedsel 

dichter aan het maaiveld aanwezig is. De kans op verdroging is geminimaliseerd doordat 

in het ontwerp is uitgegaan van een lekvrije tunnelbak en doordat voor de aanleg 

onderwaterbeton wordt gebruikt. 

Daarnaast is de kwel in de Gement en Bossche Broek sterk. Indien onverhoopt bemalen 

moet worden kan dit worden gecompenseerd door in deze polders minder uit te malen. 

zoogdieren 

Verlies waardevolle biotopen en gebieden met specifieke functies 

In het plangebied zijn geen kraamkolonies van vleermuizen aangetroffen. Dit sluit niet uit 

dat er vaste rust- en verblijfplaatsen aanwezig kunnen zijn. Mannetjes en niet aan de 

voortplanting deelnemende vrouwtjes van boombewonende vleermuizen zoeken even

goed boomholtes (verlaten nestholtes van spechten) uit als vaste rust- en verblijfplaats. In 

een elzenbroekbos, waarin afstervende bomen voorkomen, kunnen dergelijke verblijf

plaatsen aanwezig zijn (Vleermuis werkgroep Noord-Brabant, mond. med.). Uit de waar

nemingen van Natuurbalans - Limes divergens (2002) blijkt overigens dat alleen Dwerg-

vleermuis in het noordelijk deel van het Isabellabos is waargenomen. De aanwezigheid 

van vaste rust- en verblijfplaatsen van solitaire boombewonende vleermuizen is dan ook 

zeer onwaarschijnlijk. 

Actuele rustplaatsen van deze soorten gaan er door aanleg van de Randweg niet verloren. 

Het fourageergebied van de Rosse vleermuis (boven de boomtoppen) wordt wel kleiner. 

Voor de andere soorten zijn lanen en watergangen als de Oommei en het Drongelens 

kanaal van belang. Deze gaan niet verloren bij de aanleg van de Randweg. 

Vaste verblijfplaatsen van Bosspitsmuis, Mol, Wezel, Rosse woelmuis. Veldmuis, 

Dwergmuis, Bosmuis en Konijn zullen door het ruimtebeslag van de Randweg Ier hoogte 

van de Isabelialaan en de Langstraatspoordijk èn de verlegging van het Drongelenskanaal 

permanent worden geschaad. Verblijfplaatsen van Vos, Ree en Haas blijven 

ongeschonden omdat zij buiten de invloedsfeer van de Randweg liggen INatuurbalans, 

2002]. 
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Verstoring waardevol teefgebied door licht en geluid 

De wegverlichting is van (beperkte) invloed op de vleermuizen. Doordat prooidieren (In

secten) worden aangetrokken door kunstlicht, worden de niet üchtschuwe vleermuizen-

soorten secundair hierdoor aangetrokken. Dit kan in eerste instantie leiden tot een betere 

voedselvoorziening voor de vleermuizen. Op de tangere termijn kan dit averechts werken 

als de insecten door de toegenomen predatie minder nakomelingen leveren en uiteinde

lijk hel voedselaanbod afneemt. De üchtschuwe vleermuizen, zoals de Watervleermuis, 

zullen hun vliegroutes aanpassen - iets verder van het plangebied. 

amfibien en reptielen 

Verlies waardevolle biotopen en gebieden met specifieke functies 

Voor de in het plangebied voorkomende soorten (Gewone pad, Kleine watersalamander 

Bruine Kikker en Middelste groene kikker), alle algemene soorten, zijn plassen en sloten 

van belang. Binnen het plangebied komen ze voor in de ringsloot van De Maij, langs het 

Drongelens kanaal en in een plas in het noordelijk deel van het Isabetlabos. Het noorde

lijk deel van de ringsloot zal worden verlegd evenals een deel van het Drongelens kanaal. 

Hierdoor gaat ongeveer 600 meter stoot en oever tijdelijk verloren. Het plasje in het Isa

betlabos ligt ongeveer 40 meter ten zuiden van het tracé en zal bij de aanleg en in 

gebruik-name van de weg niet worden beïnvloed. 

Verstoring leefgebied door licht en geluid 

Van wegverlichting gaat een aantrekkende werking uit op de aanwezige herpetofauna. Als 

gevolg daarvan worden rond lantaarnpalen grotere concentraties verkeersslachtoffers 

gevonden. 

ruimtelijke ecologische relaties 

De huidige ruimtelijke relaties tussen Gement en Bossche Broek functioneren slecht. Dit 

geldt met name voor de droge en de drasse verbinding. Door de Randweg zal dit worden 

versterkt als gevolg van uitstraling van licht en geluid, vergroting van de schaduwzone bij 

de kruising met het Drongelens kanaal en de fysieke barrière die de Randweg vormt. In 

relatie tot de knelpunten welke nu reeds aanwezig zijn is het extra negatieve effect van de 

Randweg echter gering. 

Indien samen met de aanleg van de Randweg de, in het kader van de totaalvisie, voorge

stelde verbindingszones worden gerealiseerd dan zullen bestaande knelpunten sterk wor

den verminderd en heeft de combinatie van Randweg met ecologische verbindingszones 

een positieve uitwerking op het functioneren van de ruimtelijke relaties. 

natuurbeleving 

De belevingswaarde van de natuur zal visueel en voor wat betreft geluid enigszins 

afnemen In De Maij en in het Isabellabos. In grote lijnen spelen hierbij dezelfde 

elementen als die genoemd worden bij de effecten op het landschapsbeeld (7.6.5) 

In de Maij komt de stad door de aanleg en gebruik van de Randweg dichterbij en neemt 
het geluidsniveau toe. Het Isabellabos wordt. Aangezien de Randweg zoveel mogelijk 

wordt gebundeld met bestaande (infrastructurele) lijnen is het effect relatief gering. 
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variant 1 half verdiept 

Het effect op natuurwaarden van half verdiepte aanleg van de Randweg verschilt ten op

zichte van de basisvariant op twee elementen: ruimtebeslag en verstoring door licht en 

geluid 

ruimtebeslag 

Verdiepte aanleg leidt tot een gering extra ruimtebeslag in de Maij en daarmee tot extra 

verlies van actuele en potentiële waarden. Het extra ruimtebeslag is echter relatief 

beperkt: 0,2 ha kruidenrijkwitbolgrasland (zie tabel 7.11: basisalternatief 2,7 ha, variant 

1:2,9 ha). 

verstoring door licht en geluid 

Verdiepte aanleg van de Randweg leidt tot een vermindering van de uitstraling van licht 
en geluid in de Maij, zij het naar verwachting in beperkte mate . 

De lichtbronnen hebben weliswaar minder uitstraling in de Maij, maar blijven bestaan en 

daarmee insecten (en dus vleermuizen), amfibien en mogelijk vogels aantrekken. 

De verschillen in geluidsbelasting tussen de basisvariant en de variant half verdiepte 

ligging komen niet tot uiting in het geluidmodet. De verschillen in geluidbelast oppervlak 

voor de verschillende klassen (zie tabellen 7.12 en 7.13 voor effecten basisalternatief) 

hebben een orde van grootte van 0,1 ha (< 1 % van totale areaal). De verschillen zijn dus 

gering of zijn niet te bepalen met het gebruikte geluidsmodel. 

variant 2 steil oosttalud 

Het effect op natuurwaarden van de aanleg met een steil oosttalud verschilt op één ele
ment wezenlijk van de basisvariant: ruimtebeslag en verlies ecologische waarden en 
potenties in Drongelens kanaal. Bij aanleg met steil talud gaat aan de kant van de 
Randweg de oever en de daaraan gekoppelde ecologische verbindingsfunctie 
(grotendeels) verloren. Daar staat tegenover dat het ruimtebeslag in de Maij beperkt 
wordt: ten opzichte van de basisvariant gaat 0,3 ha kruidenrtjk witbolgrasland minder 
verloren (zie tabel 7.11; basisalternatief: 2,7 ha. variant 2 steil talud: 2,4 ha). 
Het verlies van de ecologische waarden en de verbindingsfunctie langs het Drongelens 
kanaal is een groter negatief effect dan het positieve effect van beperking van het ruimte
beslag in de Maij. 

7.3.2.3 Beoordeling varianten aspect natuurwaarden 

De beoordeling van de varianten is weergegeven in tabel 7.16. 
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Tabel 7.16 Beoordeling van de varianten ten opzichte van de basisvariant, aspect 

natuurwaarden 

cii tedum subcriterium var lan tm ci i tedum subcriterium 

variant 1 variant 2 
effecten op flora 

en vegetatie 

verlies oppervlak waardevolle 

vegetaties 
0 • effecten op flora 

en vegetatie 

verlies standplaatsen 

bescliermde of bedreigde flora 

0 0 

effecten op flora 

en vegetatie 

kans op verdroging van 

kwetsbare vegetatie en flora in 

de omgeving 

0 0 

effecten op 

fauna 

verlies waardevolle biotopen en 

gebieden met specifieke functies 

0 0 effecten op 

fauna 

veisloring waardevol leefgebied 

door licht en geluid 

+ 0 

effecten op 

fauna 

verdroging waardevol leefgebied 0 0 
effecten op 

ecologische 

relaties 

bestaande relaties 0 • effecten op 

ecologische 

relaties 
toekomstige relaties, bij 

combinatie met aanleg 

verbindingszones 

0 

7.3.3 

beoordelingskader: zie taliel 7.3 

Natuurbeleid 

7.3.3.1 Effecten basisalternatief 

Habitat en Vogeirkhtlijngebied 

Aanleg van de Randweg heeft effect op de Maij, dat als (aangemeld) Speciale Bescher

mingszone beschermd is in hel kader van de Habitatrichtlijn. Het effect is tweeledig: 

ruimtebeslag (aantasting) en verstoring door licht en geluid. 

Aantasting van de Maij is het gevolg van de noodzaak het Drongelens Kanaal in westelijke 

richting te verplaatsen bij aanleg van de Randweg. De verplaatsing bedraagt maximaal 20 

meter over een lengte van 300 meter. Het ruimtebeslag in de Maij bedraagt in totaal onge

veer 3,2 ha, waarvan ongeveer 0,6 ha langs hel Drongelens kanaal en 2 ha langs de 

noordrand ("kop" van de Maij, 2ie ook ontwerptekening bijlage 8). 

Het verstoringseffect van licht en geluid op de natuur in de Maij is in de voorgaande 

paragrafen beschreven. 

De passage van de Randweg over het Drongelens Kanaal heeft ook effect op het deel van 

het Drongelens Kanaal ten noorden van de Vughterpoort, dat als de verbindingszone 

tussen Gement en Bossche Broek deel uitmaakt van het gebied dat als Speciale Bescher

mingszone in het kader van de Habitatrichtlijn is aangewezen. Het ruimtebeslag op de 

verbindingszone is beperkt en vergelijkbaar of minder dan de ernaast gelegen spoorbrug. 

Wel betekent de brug een extra schaduwzone. Ook zal geluid en licht van de brug 

uitstralen richting verbindingszone. 

Naast permanente effecten als gevolg van de aanleg en ingebruikname zal er tijdens de 

aanleg van de Randweg ook sprake zijn van tijdelijke effecten. Deze zijn het tijdelijk ver

dwijnen van de vegetaties op de dijk en langs het Drongelens kanaal. 

De Speciale beschermingszone Habitatrichtlijngebied 49 is aangemeld op grond van de 

habitattypen "laaggelegen schraal hooiland" en "grasland met Molinia op kalkhoudende 

bodem en kleibodem" en het voorkomen van tweevlindersoorten: het Pimpernelblauwtje 
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en Donker pimpernelblauwtje. In de huidige situatie komen de habitattypen niet binnen 

het plangebied voor. Ook in de referentiesituatie zal dit nog niet het geval zijn. De 

genoemde dagvlindersoorten komen thans evenmin binnen het plangebied voor zodat 

een aantasting van de natuurlijke kenmerken niet aan de orde is. 

Aanleg van de Randweg kan invloed hebben op de mogelijkheden om de Gement aan te 

wijzen als Speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn {dit op basis van 

de overwinterende Kleine Zwaan en enkele ganzensoorten). Het ruimtebeslag in de 

Gement heeft nauwelijks gevolgen voor de overwinteringspotenlies van de Gement. De 

extra uitstraling van geluid door het gebruik van de Randweg ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling zonder Randweg is alleen van belang in een smalle zone westelijk 

van de Randweg. Afsluiting van de Honderdmorgensedijk en de daarmee gepaard gaande 

afname van geluidsbelasting richting de Gement is een belangrijk positief effect en draagt 

bij aan de versterking van de kwaliteiten van de Gement als overwinteringsgebied. 

Aantasting en/of verstoring van een gebied, beschermd in het kader van de Habitat- of 

Vogelrichtlijn is niet zondermeer toegestaan. Er moet een zogenaamde "nee-tenzij-afwe

ging" doorlopen worden. Nee, de weg mag niet aangelegd worden, tenzij aan een aantal 

voorwaarden is voldaan. 

Groene Hoofdstructuur 

Aanleg van de Randweg leidt tot aantasting en/of verstoring van een aantal gebieden, die 

volgens het streekplan, onderdeel uitmaken van de Groene Hoofdstructuur. Het betreft de 

Maij, het Drongelens kanaal en het noordelijk deel van het Isabellabos, alle aangewezen 

als natuurparel (natuurkerngebied) en de Langstraatspoordijk, aangewezen als overig na

tuur en bosgebied. Voor de Maij en de Langstraatspoordijk is de ontwikkeling van waarde

volle plantengemeenschappen de hoofddoelstelling, langs het Drongelenskanaal ligt het 

accent op dagvlinders in natte biotopen. In het noordelijk deel van het Isabellabos betreft 

het de ontwikkeling van nat natuurbos. 

In tabel 7,17 is aangegeven welke elementen deel uitmaken van de GHS. 

Tabel 7.17 Ruimtebeslag in de GHS 

GHS- natuur element oppefvtak 0ia) reconstructie 

natuurontwikkeling 
gebied 

Maij 3,2 nee natuurontwikkeling 
gebied Isabellabos 0.3 ne« 
natuurontwikkeling 
gebied 

Drongelens kanaal 1.2 j« 
lotaal *.l 1.2 
beslaand bos en 
natuurgebied 

westellike dijk Drongelens kanaal 2.0 ja beslaand bos en 
natuurgebied oostelijke dijk Drangelens kanaal 0,9 ja 
totaal 2.9 2.9 
GHS landbouw 
lee%ebied voor 
beschermde soorlen 

Langstraatspoordijk 1,1 ja 

GHS totaal 8,7 5,2 

In totaal wordt 8,7 ha GHS tijdens de aanleg aangetast, 5,2 ha wordl gereconstrueerd. Dat 
betekent dat 3,5 blijvend verloren gaat en gecompenseerd moet worden. Overigens is 
hierbij wel van uitgegaan dat reconstructie dezelfde kwaliteiten terugbrengt als voor de 
ingreep. 
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Rora en Faunawet 

De effecten op flora en fauna zijn reeds beschreven in 7.3.2. Hieronder worden de effecten 

op soorten die beschermd zijn krachtens de Flora- en faunawet nogmaals genoemd en/of 

toegelicht. 

vegetatie en flora 

Gewone dotterbloem. Grasklokje, Zwanebloem, Lange ereprijs.Grote pimpernel, 

Steenanjer en Wilde tijm zijn beschermde en / of bedreigde plantensoorten. 

Lokaal zullen groeiplaatsen van deze soorten worden vernietigd. In de directe omgeving 

bevinden zich meer groeiplaatsen van deze soorten zodat herkolonisatie langs het 

verplaatste Drongelens kanaal en de daarnaast gelegen dijk mogelijk is. Om 

herkolonisatie te faciliteren is het mogelijk om maalsel afkomstig van het niet vergraven 

deel van de dijk op te brengen op het nieuwe gedeelte. Aanvullend maaibeheer kan nodig 

zijn om verruiging tegen te gaan. 

vlinders en libellen 

Beschermde dagvlinders en libellen komen in het studiegebied niet voor. Wel is de 

Glassnijder aangetroffen, een libelsoort, die als kwetsbaar aangemerkt is op de Rode lijst. 

Het biotoop van de libel zal langs het Drongelens kanaal en een deel van de 

Langstraalspoordijk tijdelijk verdwijnen. Het nieuwe dijklichaam langs de Randweg kan 

naar verwachting de functie van de oorspronklijke Langstraatspoordijk overnemen. 

zoogdieren 

Bij de aanleg van de Randweg door het noordelijk deel van het isabellabos zal een deel 

van het fourageergebied van de Rosse vleermuis verdwijnen. Kraamkolonies zijn in het 

studiegebied niet aangetroffen. De vleermuizen zijn behalve uit hoofde van de Flora- en 

Faunawet ook beschermd krachtens bijlage IV van de habitatrichtlijn. 

Ook zullen verblijfplaatsen van de meer algemeen voorkomende zoogdieren als Konijn en 

Egel verdwijnen of verstoord raken. 

Een aantal vaste verblijfplaatsen van beschermde, maar algemeen voorkomende zoog

dieren zal door het ruimtebeslag van de Randweg ter hoogte van de Isabellalaan en de 

Langstraatspoordijk èn de verlegging van het Drongelenskanaal permanent worden 

geschaad. 

Alle inheemse vogelsoorten zijn krachtens de Flora- en faunawet beschermd. 

Broedplaatsen van onder meer Kleine kareklet, Meerkoet, Bosrietzanger, Fitis, Zanglijster, 

Gekraagde roodstaart. Grasmus, Boomklever, Boerenzwaluw, Canadese gans en Groene 

specht zullen komen te verdwijnen of worden aangetast. Alternatieve broedplaatsen zijn 

voorhanden In het geval van de laatste twee genoemde soorten betreft het vaste rust- en 

verblijfplaatsen hetgeen voor de Flora- en faunawet van belang is. Op grond van de meest 

recente inventarisatiegegevens bevindt het territorium van de Groene specht (kwetsbare 

soort volgens Rode Lijst) zich net buiten het plangebied. Een wezenlijke aantasting van 

het territorium van üeie soort lijkt niet aan de orde omdat de mieren waarop ze 

(voornamelijk) fourageren nauwelijks door het voornemen worden beïnvloed. 

Voor de Flora- en faunawet geldt dat vogels een aparte beschermingscategorie vormen. 

Broedende vogels mogen niet worden verstoord en ontheffing op dit verbod is gebonden 

aan zeer strikte voorwaarden. 

amfibien en reptielen 

De beschermde, maar thans niet bedreigde, Gewone pad. Kleine watersalamander en 

Middelste groene kikker zullen lijdelijk een deel van hun biotoopverliezen. De sloten in 
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de Maij en de oevers langs het niet aangetaste deel van het Drongelens kanaal kunnen dit 

compenseren. Door in de winter geen werkzaamheden te plannen kan sterfte in de niet 

geschoonde sloten voorkomen worden. Ook kan met voorzieningen rond de Randweg het 

aantal verkeersslachtoffers beperkt worden. 

7.3.3.2 Effecten varianten 

variant 1 half verdiept 

Half verdiepte aanleg van de Randweg leidt tot 0,2 ha extra ruimtebeslag O^ngs het 

Drongelens kanaal) in de Maij ten opzichte van de basisvariant (zie ook tabel 7.17 en 

ontwerptekening bijlage 8). 

De verstoring door licht en geluid richting Maij is in beperkte mate kleiner dan in de 

basisvariant (zie paragraaf 7.3.2.2). 

variant 2 steil oosttalud 

Aanleg van de Randweg met steile taluds leidt tot circa 0,3 ha minder ruimtebeslag (langs 

het Drongelens kanaal)in de Maij ten opzichte van de basisvariant zie ook tabel 7.17 en 
ontwerptekening bijlage 8). 

De verstoring door licht en geluid richting Maij is vergelijkbaar met die in de basisvariant 

(zie paragraaf 7. 3.2.2). 

7.3.3.3 Beoordeling varianten 

In tabel 7.18 is een beoordeling opgenomen van devarianten voor het aspect 

natuurbeleid. 

Tabel 7.16 Beoordeling van de varianten ten opzichte van de basisvariant, aspect 
natuurbeleid 

criterium sutKrlterium vailantM criterium sutKrlterium 

variant 1 variant 2 
Habitalrkhtlijn-
g eb i eden 

verlies oppervlakte speciale 

beschermingszone 
. + Habitalrkhtlijn-

g eb i eden 
verlies of verstoring van 

biotopen van de begrenzende 

habltats of soorten 

+ 0 

Groene 

hoD ld structuur 

verlies oppervlakte natuur 

(kern)gebied 

D + Groene 

hoD ld structuur 

aantasting van huidige en 

potentiële kenmerken en 

waarden 

0 

Groene 

hoD ld structuur 

verlies oppervlak bos gebied 0 0 
Flora en 

Faunawet 

verlies of verstoring btolopen 

beschermde en rode lljstsoorten. 

0 0 

beoordelingskader: zie tabel 7.3 

7.3.4 Totaolbeoordeting natuur, flora en fauna 

In tabel 7.19 is een samenvatting gegeven van de effecten van de basisvariant van de 

Randweg in vergelijking met de referentiesituatie. De beoordeling van de effecten van de 

varianten in het middendeel van de Randweg in vergelijking met de basisvariant zijn 

opgenomen in de tabellen 7.17 en 7,18. Het verschil tussen tijdelijke en blijvende 

effecten wordt in 7.3.2.1 nader toegelicht. 
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Tabel 7.19 Essentie van de effecten van het aspect natuur (ten opzichte van de referentiesituatie) 

aspect criterium subcriterium •fTéctwi aspect criterium subcriterium 

tlidelllk bUfvend 

1 

effecten op flora 

en vegetatie 

verlies oppervlak waardevolle 

vegetaties 

- waardevolle 

dijkvegetatles (1,2 ha) 

• waardevolle dijkvegetatles 

(1,1 ha) 

• matig waardevolle 

gras land vegetaties en nat bos 

(0.6 ha) 

1 

effecten op flora 

en vegetatie 

verlies standplaatsen 

beschermde of bedreigde flora 

- dljkplanlen (Steenanier, 

Wilde tl im.Moeslook) 

- oeverplanten 

(Dotterbloem, Grote 

pimpernel. Lange ereprijs) 

- dijkplanten (Steenanjer. 

Wilde tijm) 

- oeverplanten (Dotterbloem, 

Grole pimpernel) 

1 

effecten op flora 

en vegetatie 

kans op verdroging van 

kwetsbare vegetatie en flora In 

de omgeving 

- nauwelijks (mbt. natte 

delen Isa bel la bos) 

-geen 

1 efFecten op 

f^una 

verlies waardevolle biotopen en 

gebieden met specifieke functies 

- broedplaatsen vogels op 

en langs kanaaldijk 

- leefgebied amflbieën 

- broedplaatsen bosvogels 

noordelijk Isabellabos 

- broedplaatsen vogels op en 

langs spoordijk 

- rustplaatsen vleermuizen 

1 efFecten op 

f^una 

verstoring waardevol leefgebied 

door l ichten geluld 

- tijdens aanlegfase - verstoring van vogels, 

Insecten en vleermuizen 

1 efFecten op 

f^una 

verdroging waardevol leefgebied -geen -geen 

1 
effecten op 

ecologische 

relaties 

bestaande relaties • gering • gering 

1 
effecten op 

ecologische 

relaties 
toekomstige relaties, bij 

combinatie met aanleg 

verbindings zones 

- gering • sterke verbetering van de 

ultwissellngsmogelljkheden 

tussen Gement en Bosche 

broek 

i 

Habltatrichtlljn-

gebleden 

verlies oppervlakte speciale 

beschermingszone 

-geen 3,2 hs 

i 

Habltatrichtlljn-

gebleden 

verlies of verstoring van 

biotopen van de begrenzende 

habltats of soorten 

-geen •ge«n 

i 
Groene 

hoofdstructuur 

verlies oppervlakte natuur 

(kern)gebted 

5.2 ha 3,5 ha 

i 
Groene 

hoofdstructuur 

Aantasting van huidige en 

potentiële kenmerken en 

waarden 

- natte biotopen voor 

dagvlinders verdwijnen 

aantasting nat naluurbos i 
Groene 

hoofdstructuur 

verlies oppervlak bosgebied -geen •geen i 
Flora en 

Faunawet 

verlies of verstoring biotopen 

beschermde en rode ll jslsootten. 

- verschillende planten 

langs de dijk en kanaal 

- leefgebied amHbleën 

•verschillende planten In Mal) 

en langs Langst raat spoordijk 

•rustplaatsen vleermuizen 

-broedplaatsen vogels Isa

bellabos en Langstraatspoor-

dijk 
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IA Waterhuishouding 

7.4.2 Inleiding 

De Randweg wordt aangelegd in een gebied met een complexe waterhuishoudkundige 

structuur en grote waterbelangen (zie hoofdstuk 5). Het gebied heeft een belangrijke 

functie in de hoogwaterbestrijding rondom 's-Hertogenbosch. Daarnaast is de waarde van 

de Gement als natuurgebied voor een belangrijk deel gebaseerd op de unieke (diepe) 

kwelsituatie en de daarvan afhankelijke vegetatie. Het is dus van groot belang de effecten 

van de Randweg op deze waarden en functies inzichtelijk Ee maken. 

In tabel 7.20 is het beoordelingskader voor het thema waterhuishouding weergegeven. 

Onderscheid is gemaakt in effecten op het oppervlaktewater en effecten op het grond

water. De effecten van de Randweg op de bestrijding van het hoogwater rondom 's-Her

togenbosch krijgt speciale aandacht, evenals de toekomstvastheid hiervan. 

Tabel 7.20 Beoordelingskader voor het thema waterhuishouding 

•spsct crlt«rlum subcriterlum 

oppervlaktewater effect op beheer oppervlaktewater oppervlaktewater 

effect op bestrijding hoogwater 

stedelijk gebied 

oppervlaktewater 

effect op slibhulshoudlng, erosie en 

sedimentatie 

oppervlaktewater 

toekamstvastheid waterbeheer mogelijkheden retentie 

oppervlaktewater 

toekamstvastheid waterbeheer 

mogelijkheden aanpassing 

afvoercapaclteit 

grondwater effect op grondwaterstanden stedelijk 

gebied 

grondwater 

effect op grondwaterstanden / 

walerbalans landelijk gebied 

grondwater 

effect op kwaliteit kwelwater gebieden 
met grondwaterafhankelijke natuur 

De effectenbeschrijving volgens bovenstaand beoordelingskader is er ook op gericht het 

voor waterschappen mogelijk te maken om de watertoets uit te voeren. 

7.4.2 Oppervlaktewater 

7.4.2.1 Effecten basisattematief 

Beheer oppervlaktewater 

Het ontwerp en de inpassing van de Randweg is erop gericht de effecten op het opper

vlaktewater zo gering mogelijk te houden. De Randweg heeft geen permanente effecten 

op de twee belangrijkste oppervlaktewateren in het studiegebied Drongelens Kanaal en 

Dommel. De verlegging van het Drongelens kanaal is een tijdelijk effect. 

De sloten in de Maij worden niet beïnvloed door de Randweg, de verlegging van het 

Drongelens Kanaal blijft buiten de buitenste sloot. 

De afwateringspiassen in de oksel van spoor en Vlijmenseweg en de plas tussen Heunweg 

en Bosscheweg worden aangesneden. Indien noodzakelijk voor de retentie en afwatering 

moet hiervoor compensatie gezocht worden. 
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Bestrijding hoogwater stedelijk gebied en toekomstvastheid waterbeheer 

(mogelijkheden retentie, mogelijkheden aanpassing afvoercapaciteit) 

De Randweg wordt zo uitgevoerd dat er geen extra risico's ontstaan met betrekking tot de 

hoogwaterbestrijding ten zuiden van 's-Hertogenbosch. Dommel, Drongelens kanaal en 

Bossche Broek, de drie belangrijke waterhuishoudkundige elementen van belang voor de 

hoogwaterbestrijding ten zuiden van 's-Hertogenbosch, worden niet of niet blijvend beïn

vloed door de Randweg. De verlegging van het Drongelens kanaal leidt wet tot een tijde

lijke afname van de afvoermogelijkheden op het Drongelens Kanaal; hiermee kan echter 

bij het verdere ontwerp en de planning van de uitvoering rekening worden gehouden, 

zodat dit tijdelijke effect kan worden geminimaliseerd. 

Het niet onmogelijk maken van toekomstige maatregelen ter bestrijding van de hoog-

waterproblematiek ten zuiden van 's-Hertogenbosch is één van de ontwerpuitgangs

punten van de Randweg. Het blijft mogelijk de afvoercapaciteit van het Drongelens Kanaal 

te vergroten. De brugpassage over het Drongelens kanaal wordt ruim ontworpen zodat het 

minimaal dezelfde doorstroommogelijkheden geeft als de Spoorbrug ernaast. 

Verbreding van het Drongelens Kanaal blijft mogelijk in de richting van de Gement. 

Ook wordt de mogelijkheid om van de Gement (eventueel Maij) retentiegebied te maken 

niet negatief beïnvloedt door de Randweg. 

De in het kader van de projecten COBEMA [COBEMA, 2002] en HOBEBO [Arcadis, 2002a] 

voorgestelde maatregelen worden niet onmogelijk gemaakt door de Randweg. De 

voorgestelde maatregelen zijn nog in visievormend stadium en moeten nog verder worden 

uitgewerkt en op haalbaarheid en effecten worden onderzocht. 

Slibhuishouding, erosie en sedimentatie 

Bij de verlegging van het Drongelens kanaal wordt het (vervuilde) slib op de bodem 

verwijderd. De kwaliteit van de waterbodem zal verbeteren. 

Na verlegging van het Drongelens kanaal zal zich een nieuwe bodem in moeten stellen. 
Dit zal tijdelijk een zich wijzigend erosie en sedimentatie patroon geven. Omdat de loop, 
vorm en andere hydraulische parameters niet wezenlijk veranderen ten opzichte van de 
huidige situatie zal dit tijdelijk effect naar verwachting gering zijn en alleen lokaal op
treden. 

De verbinding tussen Dommel en Drongelens kanaal verandert niet wezenlijk, zodat ook 
de erosie bij hoogwater zal blijven optreden. Bekleding van de "kop" van het Dongelens 
Kanaal blijft naar verwachting noodzakelijk. In de uitvoeringvan de de (nieuwe) brug
passage van de Randweg over het Drongelens kanaal dient bij de bekleding rond de 
pijlers rekening gehouden te worden met erosie. 

7.4.2.2 Effecten varianten 

De varianten hebben nauwelijks andere effecten dan de basisvariant. Verdiepte aanleg 

leidt tot (gering) extra ruimtebeslag in de Maij, aanleg met een steil talud lot (gering) 

minder ruimtebeslag, maar dit heeft geen invloed op de sloten of de retentiemoge-

lijkheden van de Maij. 

in alle ontwerpen blijft het doorstroomoppervlak van het Drongelens Kanaal gegaran

deerd. Bij variant 2 steil talud worden de mogelijkheden kleiner om binnen het (na de 

aanleg van de Randweg) beslaande ruimtebeslag van het Drongelens kanaal extra 

doorstroommogelijkheden te creëren. Voor dit deel van het kanaal neemt derhalve de 

flexibiliteit in het kader van de hoogwaterbestrijding af. 
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7.4.5 

Omdat de varianten niet leiden tot extra effecten ten opzichte van de basisvariant worden 

de varianten voor het aspect oppervlalttewater neutraal beoordeeld (score 0). 

Grondwater 

7.4.3.1 Effecten baslsalternatlef 

Grondwaterstanden stedelijk gebied / landelijk gebied 
De Randweg wordt grondwaterneutraal uitgevoerd. De weg ligt boven de grondwater

spiegel. Tijdens de aanleg worden de effecten op de grondwaterstanden zoveel mogelijk 

beperkt om schade aan grondwaterafhankelijke natuur in de omgeving te voorkomen. In 

paragraaf S.ü is beschreven dat de kwelrelatie tussen Drongelens kanaal en de Maij 

gering is. Verlegging van het Drongelens kanaal heeft naar verwachting geen effect. De 

diepe kwel in de Gement wordt door de aanleg van de Randweg niet beïnvloed. 

Modellering op basis van een worst-case scenario [IWACO. 2001] laat zien dat de perma
nente effecten van de ondertunneling van de Randweg onder het spoor en de Vughterweg 
op de grondwaterhuishouding gering zijn en dat de nadelige effecten tijdens de aanleg 
technisch ondervangen kunnen wordendoor het gebruik van retourbemaling, onderwater-
beton en damwanden [IWACO, 2001]. Met retourbemaling, waarbij minimaal 95% van het 
opgepompte water wordt geretourneerd, kan de grondwaterstandsverlaging worden 
beperkt tot 5 cm op 45 m van de tunnel. Gewone bouwputbemaling leidt tot aanzienlijk 
grotere grondwaterstandsverlaglng met effect op de kwel in de Maij. 

Bij het onderzoek gaat IWACO (2001) uit van een weerstand van de kleilaag onderaan de 

Nuenen Groep van 200 dagen. Dit komt overeen met een dikte van de kleilaag van ca. 1 

meter. Bij het ontbreken van de kleilaag zullen de tijdelijke effecten bij een bouwputbe

maling zonder retourbemaling enigszins hoger uitvallen. Deze effecten zullen niet veel 

groter zijn omdat tussen de bodem van de bouwput en de onderkant van de Nuenen groep 

een dikke laag fijn zand voorkomt die extra effecten reduceert. 

De conclusies met betrekking tot de tijdelijke effecten voor de tunnel onder spoor en 
Vughterweg gelden ook voor de tunnel in Vught-Noord, omdat de geohydrotogische 
opbouw in grote mate overeenkomt. Wel zijn zuidelijk de grondwaterstanden over het 
algemeen hoger zodat bij het toepassen van een bemaling zowel de te onttrekken als de 
te retourneren hoeveelheden grondwater groter zijn. Ook hier geldt dal bij het toepassen 
van voldoende retourbemaling en bij het alternatief onderwaterbeton/damwanden de 
effecten op de landbouw, natuur en bebouwing verwaarloosbaar klein zijn. 

Met betrekking tot de permanente effecten geeft het onderzoek van IWACO aan dat maxi

maal 2 cm grondwaterstandverandering aan beide zijden van de tunnel kan optreden en 

dat deze invloed zich uitstrekt tot 30 m van de tunnel. Een dergelijk klein effect zal ook 

voor de zuidelijke tunnel gelden. Bij het ontbreken van een kleilaag aan de basis van de 

Nuenen Groep zullen de effecten vrijwel gelijk of kleiner zijn omdat het water dan meer 

ruimte heeft om onder de tunnel door te stromen. 

Omdat de tunnel aangelegd wordt in een zandiger en dus doorlatender deel van de onder-
gond (een zgn. kwelvenster, zie paragraaf 5.4) is een lekvrije constructie bijzonder aan-
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7.4.3.2 

dachtspunt bij het ontwerp. Dit om te voorkomen dat bij hoge grondwaterstanden de 

tunnel bemalen moet worden, wat kan leiden tot verdrogingseffecten in de omgeving. 

Kwaliteit kwelwater 

De Randweg heeft naar verwachting geen effect op de kwaliteit van het kwelwater. 

Vervuild water van de weg wordt afgevoerd en komt niet in het Drongelens Kanaal of 

grondwater. De kwelrelatie tussen Drongelens Kanaal en Maij is gering en daarmee ook 

de invloed van de kwaliteit van het water uit het Drongelens kanaal op de Maij. Mogetijk 

kan door nieuwe schone bodem van het Drongelens kanaal de waterkwaliteit in het 

Drongelens Kanaal verbeteren. 

Effecten varianten 

De varianten hebben naar verwachting nauwelijks andere effecten dan de basisvariant. 

Ook de half verdiepte aanleg blijft boven de grondwaterspiegel. 

7.4.3.3 Beoordeling 

Omdat de varianten niet leiden tot extra effecten ten opzichte van de basisvariant worden 

de varianten voor het aspect oppervlaktewater neutraal beoordeeld (score 0). 

7.4.4 Totaatbeoordeling water 

Tabel 7.21 geeft de totaalbeoordeling van de varianten ten opzichte van de basisvariant 

voor het thema waterhuishouding. Conclusie is dat de varianten niet tot een afwijkend 

effect leiden ten opzichte van de basisvariant. De beide varianten worden daarom 

neutraal beoordeeld. 

Tabel 7.21 Totaalbeoordeling van de varianten ten opzichte van de basisvariant voor 

het thema waterhuishouding 

aspect criterium variant 1 variant 2 

oppervlakte 

water 

effect op beheer oppervlaktewater 0 0 oppervlakte 

water effect op bestrijding hoogwater stedelijk gebied 0 0 

oppervlakte 

water 

effect op slibhuishouding, erosie en sedimentatie 0 0 

oppervlakte 

water 

toekomstvastheid 

waterbeheer 

mogelijkheden retentie 0 0 

oppervlakte 

water 

toekomstvastheid 

waterbeheer mogelijkheden 

aanpassing 

afvoercapaciteit 

0 0 

grondwater effect op grondwaterstanden Stedelijk gebied 0 0 grondwater 

effect op grondwaterstanden / waterbaians 

landelijk gebied 

0 0 

grondwater 

effect op kwaliteit kwelwater gebieden met 

grondwaterafbankelijke natuur 

0 0 

beoordelingskader; zie tabel 7.3 
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7.5 Bodem 

7.5.1 Inleiding: beoordelingskader 

Ten behoeve van de aanleg van de Randweg dient grondwerk plaats te vinden. Ter plaatse 

van de weg dient een cunet te worden aangelegd met voldoende draagkracht om de ver

hardingsconstructie te kunnen dragen. Afhankelijk van de bestaande hoogteligging en de 

kwaliteit van de ondergrond dient grond te worden ontgraven of te worden aangevuld (bij

voorbeeld ter plaatse van tiet Drongelens kanaal). De vrijkomende grond kan worden her

gebruikt of -als de milieuhygiënische kwaliteit niet voldoet aan de normen- worden gerei

nigd of afgevoerd naar een stortplaats. Dit geldt zowel voor de droge bodem als voor de 

waterbodem van het Drongelens kanaal. Per saldo kan -als de Randweg wordt aangelegd 

door locaties met verontreinigde bodem- de bodemsituatie verbeteren, omdat veront

reinigde grond wordt afgevoerd. 

In Eabel 7. 22 is het beoordelingskader voor het thema bodem weergegeven. 

7.5.2 

Tabel 7.22 Beoordelingskader voor het thema bodem 

asp«ct criterium tuhOIbmtwm 
bodemkwaliteit aanwezigheid bodemverontreiniging en 

verspreiding verontreinigingen 
tandbodem bodemkwaliteit aanwezigheid bodemverontreiniging en 

verspreiding verontreinigingen waterbodem 

Bodemkwaliteit 

7.5.2.Ï Effecten basisaltematlef 

Tijdens de aanleg van de Randweg zal -naast schone grond- ook verontreinigde grond 

vrijkomen. Hiervoor zal in de aanlegfase een beoordeling plaatsvinden: grond die zo ver

ontreinigd is dal de grond niet meer hergebruikt kan worden, wordt afgevoerd naar een 

grondreiniging of een stortplaats. Op basis van het bodemonderzoek in het kader van de 

Zuidweststructuur (Oranjewoud, 1998, zie paragraaf 5.A) kan kwalitatief worden beschre

ven of en zo ja waar bij de aanleg van de Randweg verontreiniging vrijkomt. Voor een 

kwantitatieve bepaling is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 

Alle vijf locaties, die in tabel 5.8 zijn genoemd worden door de Randweg doorsneden. 

Voor de omgeving van het voormalig benzinestation aan de Bosscheweg is al, los van de 

planvorming rond de Randweg, een saneringsplan opgesteld. Dit saneringsplan zal aan

gepast moeten worden vanwege de aanleg van de tunnelbak van de Randweg. 

Als gevolg van het uitgraven en afvoeren van verontreinigde grond nemen de versprei

dingsrisico's van de verontreinigingen af. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de 

doelstellingen van het bodembeleid. 

IVlogelijk moet de voormalige stortplaats op de oostelijke oever van het Drongelens 

Kanaal worden gesaneerd. 

Bij de aanleg van het middendeel moet de waterbodem van het Drongelens kanaal 

worden vergraven. Gezien de venwachte slechte kwaliteit van het slib in het kanaal is 

waarschijnlijk afvoer nodig. Hierdoor wordt een (kleine) bijdrage geleverd aan de 

verbetering van de milieukwaliteit van het kanaal. 
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Om een definitief en meer kwantitatief beeld te krijgen van noodzakelijke sanering en/of 

afvoer van verontreinigde grond wordt in de definitief ontwerp fase urtgrebid aanvullend 

bodemonderzoek verricht. 

7.5.2.2 Effecten varianten 

7.5.2.3 

variant 1 half verdiepte ligging 

Bij half verdiepte aanleg van de Randweg is in het deel langs de Vughterpoort ander 

grondverzet nodig dan bij aanleg volgens de basisvariant: over een beperkte lengte is 

minder aanvulling van grond nodig. Voorde locatie van de half verdiepte deel van de 

Randweg zijn geen bodemgegevens beschikbaar. Voor de in tabel 5.8 genoemde locaties 

is het effect van half verdiepte ligging niet anders dan dat van de basisvariant. 

variant 2 steil oosttalud 

Het effect van variant steil oosttalud op bodemverontreinïgende locaties is gelijk aan het 

effect van de basisvariant. Het Orongelens kanaal en de dijken eromheen worden minder 

ver in de Gement verplaatst, maar moeten evengoed geheel worden vergraven en opnieuw 

aangelegd. Voor de in tabel 5-8 genoemde locaties is het effect van een steil oosttalud 

niet anders dan dat van de basisvariant. 

Bij deze variant is de lengte waarover het Orongelens kanaal wordt aangepast iets kleiner 

dan bij de basisvariant. 

Beoordeling 

Door de aanleg van de Randweg's-Hertogenbosch-Vught wordt een beperkte bijdrage 

geleverd aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. 

In tabel 7.23 is een beoordeling opgenomen van de beide varianten in vergelijking met de 

basisvariant. 

Tabel 7.23 Beoordeling varianten ten opzichte van de basisvariant voor het aspect 

bodemkwaliteit 

criterium subcriterium variant 1 variant 2 

aanwezigheid bodemverontreinigingen 
verspreiding verontreinigingen 

landbodem 0 0 aanwezigheid bodemverontreinigingen 
verspreiding verontreinigingen waterbodem 0 0 
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7.6 Landschap, cultuurhistorie, archeologie 

7.6.1 Inleiding: beoordelingskader 

Door de aanleg van de Randweg kunnen de landschappelijke, cultuurhistorische en 

archeologische waarden van het studiegebied (deels) worden vernietigd of aangetast. 

In tabel 7.24 is het beoordelingskader voor het thema landschap, cultuurhistorie en 

archeologie weergegeven. 

Tabel 7.24 Beoordelingskader voor het thema landschap en cultuurhistorie 

aspect criterium subcriterium 

aardkundige waarden kans op aantasting aardkundig 

waardevolle objecten en gebieden 

archeologie mate waarin waardevolle archeologische 

monumenten en vindplaatsen worden 

aangetast 

archeologie 

kans op aantasting van nog onbekende 

archeologische waarden 

cultuurhistorie mate waarin historisch-geografischof-

bouwkundig waardevolle elementen 

worden aangetast 

cultuurhistorie 

mate waarin historisch-geografisch of -

bouwkundig waardevolle gebieden 

worden aangetast 

landschapsbeeld visueel-ruimtelijke kwaliteit en 

belevingswaarde 

mate van aantasten van 

karakteristieke open gebieden 

landschapsbeeld 

landschappelijke hoofdstructuur mate wan aantasting van 

overige landschappelijk 

waardevoile gebieden, of 

(lijn)elementen 

7.6.2 Aardltundige waarden 

7.6.2.1 Effecten basisalternatief 

Het ruimtebeslag in de Gement betekent een (permanent) verlies van een deel van het 

karakteristieke laaggelegen voormalige inundatiegebied ten zuiden van 's-Hertogen

bosch. Echter, het verlies is vergeleken met de oppervlak van Gement en Bossche Broek 

als geheel zeer beperkt (ongeveer 3,2 ha; oppervlak Maij ongeveer 20 ha). Bovendien is 

de Gement niet expliciet als aardkundig waardevol beschreven, dit in tegenstelling tot de 

Bossche Broek [ Provincie Noord-Brabant, 2002al. 

7.6.2.2 Effecten varianten 

variant 1 half verdiepte ligging 

Het ruimtebeslag in de Gement is bij half verdiepte ligging van de Randweg iets groter dan 

bij aanleg van de basisvariant. Het verschil is echter gering. Het verlies aan aardkundige 

waarde in de Gement is gering ten opzichte van het totaal oppervlak van het laaggelegen 

voormalige inundatiegebied ten zuiden van 's-Hertogenbosch. Het extra effect van de half 

verdiepte aanleg ten opzichte van de basisvariant is verwaarloosbaar. 
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7.6.2.3 

variant 2 steil oosttalud 

Met ruimtebeslag in de Gementisbij een steil oosttalud kleiner dan bij aanleg van de 

basisvariant. Met verlies aan aardkundige waarden is daarmee kleiner; het verschil in 

effect is echter verwaarloosbaar. Met verlies aan aardkundige waarde in de Gement is 

gering ten opzichte van het totaal oppervlak inundatiegebied ten zuiden van 's-Mertogen-

bosch. Het beperkende effect van het steil oosttalud ten opzichte van de basisvariant is 

klein. 

Beoordeling 

De aantasting van aardkundige waarden als gevolg van de aanleg van de Randweg is 

beperkt. De beoordeling van de varianten ten opzichte van de basisvariant is opgenomen 

in tabel 7.25 in paragraaf 7.6.6, 

7.6.3 Archeologie 

7.6.3.1 Effecten basisattematief 

7.6.3.2 

Er gaan bij de aanleg van de Randweg naar verwachting geen archeologische waarden 

verloren. De enige bekende archeologische waarden in het studiegebied, de huisterpen 

ten noorden van de Vlijmenseweg bij Deuteren, worden niet aangetast. Omdat de archeo

logische verwachtingswaarde laag is [ROB, 2001] mag aangenomen worden dat de kans 

op aantasting van nog onbekende archeologische waarden klein is. 

In de aanvullende archeologische inventarisatie [RAAP, 2002} wordt voorgesteld de 

aanleg van de Randweg (extensief) te laten begeleiden door een archeoloog. 

Effecten varianten 

variant 1 half verdiepte ligging 

Bij half verdiepte aanleg wordt in het centrale deel van de Randweg op een andere wijze 

grond verzet dan in de basisvariant. Gezien het ontbreken van archeologische waarden en 

de lage archeologische verwachtingswaarde is het extra effect naar verwachting gering. 

variant 2 steil oosttalud 

Bij steil oosttalud in het centrale deel van de Randweg minder grond verzet dan in de 

basisvariant. Gezien het ontbreken van archeologische waarden en de lage archeo

logische verwachtingswaarde is het extra effect naar verwachting gering. 

7.6.3.3 Beoordeling 

Gezien de lage archeologische verwachtingswaarden van hel studiegebied en in het tracé 

van de Randweg zijn de effecten van de aanleg van de Randweg op archeologische gering. 

De verschillen in beoordeling tussen de basisvariant en de varianten is weergegeven in 

tabel 7.25. 
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7.6,4 Cultuurhistorie 

7.6.4.1 Effecten basisalternatief 

cultuurhistorisch waardevolle elementen 

Aanleg van de Randweg heeft effect op de volgende cultuur-historische elementen: 

Vughterweg; 

Willems/Wilhelminaplein; 

benzinestation Bosscheweg; 

Isabellalaan; 

Drongelens kanaal; 

Langstraatspoordijk; 

Duiker Jachtsloot. 

De afname van de verkeersintensiteit op de Vughterweg en Willems-/Wilhelminaplein 
biedt mogelijkheden deze als historische toegangsweg naar en entree van 's-Hertogen-
bosch te herstellen of te versterken. Dit zou de cultuurhistorische waarde van deze ele
menten vergroten. 

De aanleg van de Randweg gaat ten koste van het voormalig benzinestation aan de 
Bosscheweg, onlangs aangewezen als Rijksmonument. De gemeente 's-Herlogenbosch 
laat onderzoek verrichten naar de mogelijkheden het monument te verplaatsen naar een 
nieuwe passende omgeving. 

De isabellalaan, onderdeel van de historische Pelgrimsroute tussen 's-Hertogenbosch en 
Visé wordt aangetast, bij verplaatsing, of verdwijnt. 

Verplaatsing van het Orongelens Kanaal tast tijdelijk de cultuurhistorische waarde van dit 
kanaal aan. Na aanleg is de cultuurhistorische waarde hersteld. Functie, loop en omvang 
van het kanaal verandert niet of nauwelijks. 

Een deel van de Langstraatspoordijk wordt aangetast door de aanleg van de Randweg, 
waarbij het historische rechte karakter tot op zekere hoogte wordt aangetast. 
De duiker jachtsloot gaat verloren bij aanleg van de Randweg. Bij verplaatsing van de 
duiker gaat de cultuurhistorische context en daarmee de cultuurhistorische waarde ver
loren. 

cultuurhistorisch waardevolle gebieden 

Aanleg van de Randweg heeft effect op de volgende cultuurhistorisch waardevolle 

gebieden: 

zuidelijke stadsrand van 's-Hertogenbosch; 
voormalig fort isabella en omgeving. 

Aanleg van de Randweg op de Langstraatspoordijk is een aantasting van het karaktervan 

deze dijk als stadsrand. Ook een nieuwe brug over het Orongelens kanaal verstoort het 

contrast tussen stadsrand en buitengebied. Het effect is echter beperkt, omdat het niet de 

eerste brug ter plaatse over het Orongelens kanaal is. 

Ten noorden van voormalig fort isabella leidt de Randweg tot aantasting van het isabella-

bos, een historische (groen)structuur [Provincie Noord-Brabant, 2001a). Door de aanleg 

van de Randweg wordt het voormalig fort isabella aan de noordkant begrensd en verliest 

het deels de verbinding met de Vughterpoorl. Afname van de verkeersintensiteit op de 

Vughterweg maakt de beleving van fort Antonie sterker. Ook aan de zuidkant wordt fort 

isabella begrensd door een nieuwe weg, de verbindingsweg tussen Randweg en Vught-

Noord. Ingeklemd tussen Orongelens kanaal, spoor. Randweg en verbindingsweg komt 

voormalig fort Isabella geïsoleerd te liggen. De Randweg heeft nauwelijks invloed op het 
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specifieke cultuurhistorische karakteristieken als schootsveld, omdat het ter plaatse van 

het fort verdiept ligt. 

Als met de aanleg van de Randweg ook de in de Totaalvisie beschreven voorstellen 

worden gerealiseerd (accentueren contouren fort, herstel aardwerken, uitgraven grachten, 

uitdunnen bosschages, water prominenter rondom hel fort) kan een kwaliteitsimpuls 

worden gegeven aan het behoud en de beleving van de cultuurhistorische waarde van fort 

Isabella 

7.6.4.2 Effecten varianten 

In het centrale deel van de Randweg, waar de varianten verschillen van de basisvariant, 

worden geen cultuurhistorische waarden aangetast. De varianten half verdiepte liggingen 

steil oosttalud hebben geen andere effecten op de cultuurhistorie dan de basisvariant. 

7.6.4.3 Beoordeling 

De aanleg van de Randweg leidt in beperkte mate tot verlies van cultuurhistorische 

waarden. Door de aanleg van de Randweg wordt in de context van de historische lu

nettenstructuur een nieuw element aangebracht. De historische relatie tussen de lunetten 

en het open voormalige inundatiegebied blijft echter intact. De ingreep wordt daarom 

vanuit de cultuurhistorische waarden als beperkt negatief beoordeeld. 

De aantasting van het voormalige benzinestation draagt bij aan deze beperkt negatieve 

beoordeling. 

De varianten 1 en 2 hebben geen wezenlijk andere effecten dan de basisvariant en 

worden gelijk beoordeeld {tabel 7.25). 

7.6.5 Landschapsbeeld 

7.6.5.1 Effecten baslsatternatlef 

visueel ruimtelijke liwaiiteit en belevingswaarde 

De Randweg wordt zoveel ingepast in de huidige landschapstructuur en zoveel mogelijk 
gebundeld met bestaande (infrastructurele) lijnen. Daarmee wordt het effect van de 
Randweg op de visueel ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde van het landschap 
beperkt. 
De bestaande contrasten in het landschap worden niet nadelig beïnvloed en mogelijk 
zelfs versterkt. Voorbeelden hiervan zijn de bundeling van de Randweg met Drongelens 
kanaal en spoorlijn, bundeling met de spoorbrug, aanleg op de Langstraatspoordijk. 
De Randweg heeft een beperkt nadelig effect op de openheid. De grote structuur ver
andert niet. Maar het verkeer op Randweg bij de Langstraatspoordijk, de brug over 
Drongelens kanaal, verschuiving van het Drongelens kanaal en het verkeer tussen kanaal 
en spoor in, brengt de stad dichter naar de Gement, 

landschappelijke hoofdstructuur 

De Randweg wordt zoveel ingepast in de huidige landschapstructuur en zoveel mogelijk 

gebundeld met bestaande (infrastructurele) lijnen. Daarmee wordt het effect van de 

Randweg op de landschappelijke hoofdstructuur van het landschap beperkt. 

Op een aantal locaties is sprake van doorsnijding of verstoring van de landschappelijke 

hoofdstructuur: 

doorsnijding Isabellabos ten noorden van fort Isabella; 

doorsnjjding van de aansluiting van fort isabella op Vught-Noord; 
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doorsnijdingvan ontwikkelingslocatie Willemspoort; hier wordt in de autonome 

situatie de structuur als sterk aangepast met behoud van de bestaande hoofd

structuur (Vlijmenseweg, dijk van Gement). 

7.6.5.2 Effecten varianten 

variant 1 half verdiepte ligging 

visueel ruimtelijke kwaliteit en belevingswaarde 

Half verdiepte aanleg van de Randweg maakt de Randweg visueel minder zichtbaar dan 

de basisvariant. Het positieve effect zal beperkt zijn door de aanwezigheid van de spoor

dijk en de dijken van het Drongelens kanaal aan weerszijden van de Randweg. De 

zichtbaarheid van de aansluiting bij de Vughterpoort blijft echter gelijk aan de 

basisvariant. 

landschappelijke hoofdstructuur 

De bundeling van de Randweg aan het spoor ter hoogte van de Vughterpoort heeft geen 
effect op de landschappelijke hoofdstructuur ter plaatse. Half verdiepte ligging van de 
Randweg heeft hier geen ander effect dan de basisvariant. 

variant 2 steil oosttalud 

Het effect van een steil oosttalud heeft geen andere effect dan de basisvariant. 

7.6.5.3 Beoordeling 

De effecten van de Randweg op het landschapsbeeld zijn zeer beperkt door de strakke 

bundelingvan Randwegen bestaande infrastructuur. 

De beoordeling voor de varianten halfverdiept en steiitalud is gelijk aan de beoordeling 

van de basisvariant (tabel 7.25). 

7,6>6 Totaalbeoordeling landschap, cultuurhistorie en archeologie 

De beoordeling van de varianten ten opzichte van de basisvariant is opgenomen in tabel 
7.25, In vergelijking met de referentiesituatie heeft de Randweg in beperkte mate effecten 
op de landschappelijke, cultuurhistorische, aardkundige en archeologische waarden van 
het studiegebied. 
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Tabel 7.25 Beoordeling varianten ten opzichte van de basisvariant voor het thema 
landschap, cultuurhistorie en archeologie 

aspsct criterium variant 1 variant 2 

aardkun 

dige 

waarden 

kans op aantasting aardkundig waardevolle objecten 

en gebieden 

0 0 

archeolo 

gie 

mate waarin waardevolle archeologische monumenten 

en vindplaatsen worden aangetast 

0 0 archeolo 

gie 

kans op aantasting van nog onbekende archeologische 

waarden 

0 0 

cultuurhi 

storie 

mate waarin historisch-geografisch of -bouwkundig 

waardevolle elementen worden aangetast 
0 0 cultuurhi 

storie 

mate waarin historisch-geografisch of -bouwkundig 

waardevolle gebieden worden aangetast 

0 0 

iandscha 

P 

visueel-ruimtelijke 

kwaliteit en 

belevingswaarde 

mate van aantasten van 

karakteristieke open gebieden 

+ 0 iandscha 

P 

landschappelijke 

hoofdstructuur 

mate van aantasting van 

overige landschappelijk 

waardevolle gebieden, of 

(1 ij n)elem enten 

0 0 
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7.7 Stedenbouw en ruimtelijke ontwikkeling 

7.7A Inleiding 

in tabel 7.26 Is het beoordelingskader voor het thema stedenbouw en ruimtelijke 

ontwikkeling weergegeven. 

Tabel 7.26 Beoordelingskader voor het thema stedenbouw en ruimtelijke 

ontwikkeling 

a*p«ct crttarlum 
stedebouw en r.o. passendheid in stedenbouwkundige / 

ruimtelijke structuur 
stedebouw en r.o. 

ruimte voor toekomstige ontwikkelingen 

7.7.2 Stedenbouw en niimteliike ontwikkeling 

7.7.2.1 Effecten ba sis alternatief 

stedebouwkundige / ruimtelijke structuur 

De Randweg biedt mogelijkheden om de stedenbouwkundige structuur van het zuid
westelijke deel van 's-Hertogenbosch te verbeteren. Door de aansluiting van de 
Magistratenlaan op de Randweg wordt het Palerskwartier ontsloten en neemt de 
verkeersdruk op de oude binnenstad af. Stedenbouwkundig gezien wordt met de 
Magistratenlaan de noord-zuid oriëntatie van Paleiskwartier, Vughterpoort, Vughterweg 
en spoorlijn versterkt en daarmee het contrast tussen de "Engelervleugel" en 
"Vughtervleugel" (gemeente 's-Hertogenbosch, 2002b|. Afname van het verkeer op de 
Koningsweg versterkt de verbinding tussen 't Zand en de oude binnenstad. De oude 
binnenstad wordt begrensd door het spoor en Magistratenlaan. 
Door de afname van verkeer op de Vlijmensweg ter hoogte van de Onderwijsboulevard 
ontstaat de mogelijkheid de scholen ten noorden van de Vlijmenseweg langs de Onder
wijsboulevard te verbinden met het Willem I college ten zuiden van de Vlijmenseweg. De 
beoogde stedenbouwkundige structuur, met de Onderwijsboulevard als ruimtelijke drager 
wordt hierdoor versterkt. 

Nadelig effect van de Randweg is de doorsnijding van ontwikkelingslocatie Willemspoort. 
Niet alleen wordt fysieke ruimte in de ontwikkelingslocatie gebruikt voor aan leg van de 
Randweg, maar de Randweg legt ook beperkingen op aan de uitbreidingsmogelijkheden 
van hel Willem-I College en het Jeroen Bosch ziekenhuis, met name aan de geluid
gevoelige bestemmingen (zie ook paragraaf 7.8, geluid). 

De afname van verkeer op de Vughterweg en Willems- en Wilhelminaplein biedt 

mogelijkheden lot herstel en/of versterking van de historische entree van 's-

Hertogenbosch. 

Een nieuwe brug maakt de Randweg duidelijk beleefbaar vanuit de Gement. Stedenbouw

kundig versterkt het de verbinding tussen Vughterpoort en 's-Hertogenbosch. De brug ligt 

naast de spoorbrug waardoor de bestaande structuur niet veranderd. 

Voor de Vughterpoort betekent de Randweg geen verandering van de stedenbouwkundige 

structuur. Wel wordt een extra barrière opgeworpen tussen Vughterpoort en Gement. 
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7.7.2.2 

7.7.2.3 

In Vught-Noord leidt de Randweg en de verbinding tussen de Randweg en de ontsluitings

structuur Vught-Noord tot een enigszins geisoleerde ligging van de Isabellakazerne 

(anderzijds wordt de ontsluiting van het complex wordt verbeterd). Vanuit de historisch 

geisoleerde locatie van het fort bezien, is dit geen negatief effect. Door de begrenzing van 

de kazerne te verscherpen, kunnen de groenstructuren eromheen beter beschermd 

worden. 

De Randweg brengt geen verbetering in de rommelige ruimtelijke structuur nabij de Witte. 

Door de verbindingsweg en de rotonde wordt de zone verder versnipperd. 

Afname van verkeer op de Loonsebaan en de verminderde barrierewerking leiden tot ver

sterking van de band tussen Vught-Noord en Vught, wat de stedenbouwkundige structuur 

ten goede komt. 

toekomstige ontwikkelingen 

Door de Randweg optimaal in te passen in de bestaande structuur en de Randweg waar 

mogelijk te bundelen met andere (infrastructurele) lijnen worden de mogelijkheden voor 

toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk gewaarborgd. Alleen op de locaties waar de 

bestaande structuren door de Randweg doorsneden worden, is sprake van een beperking 

van het aantal mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen. Dit geldt met name in de 

Willemspoort en in de zone ten noorden van De Witte. 

De Randweg en de aansluiting van de Magistratenlaan bieden mogelijkheden voor 

verdere toekomstige ontwikkelingen in het Paleiskwartier en langs de 

Onderwijsboulevard. 

De afname van verkeer op de Vughterweg en Willems- en Wilhelminaplein biedt 

mogelijkheden de zuidelijke entree van 's-Hertogenbosch te herstellen en te ontwikkelen. 

Effecten varianten 

Naar verwachting hebben de varianten geen ander effect op de stedenbouwkundige 

structuur en de ruimtelijke ontwikkelingen dan de basisvariant. 

De variant met een steil talud kan gezien worden als een nieuwe stadsmuur en ver

scherping van hel contrast stad-land, maar dit is waarschijnlijk vanuit de MaJj nauwelijks 

als zodanig beleefbaar. 

Beoordeling 

De Randweg kan worden gezien als een ingreep die goed past binnen de bestaande en 

voorgenomen stedenbouwkundige structuur van 's-Hertogenbosch en hel noordelijk deel 

van Vught. De weg zelf versterkt de structuren en biedt mogelijkheden voor verdere struc

tuurversterkende ontwikkelingen. 

De beoordeling van de varianten 1 en 2 in vergelijking met de basisvariant is opgenomen 

in tabel 7.27. 

Tabel 7.27 Beoordeling van de varianten ten opzichte van de basisvariant voor het 
thema stedenbouw en ruimtelijke ontwikkelingen 

criterium variant 1 variant 2 

passendheid in stedenbouwkundige / 

ruimtelijke structuur 

0 0 

ruimte voor toekomstige ontwikkelingen 0 0 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de effecten van de Randweg 's-Hertogenbosch voor de onderschei

den hinderaspecten beschreven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de mogelijite hinder 

door geluid en trillingen. Daarnaast worden de effecten op de luchtkwaliteit en de externe 

veiligheid beschreven. 

In tabel 7.28 is het beoordelingslcader voor het thema Hinder weergegeven. In 

tegenstelling tot de andere thema's zal bij het thema Hinder niet alleen de beoordeling 

van de varianten ten opzichte van de basisvariant, maar ooic de beoordeling van de 

basisvariant ten opzichte van de referentiesituatie worden weergegeven. 

Tabel 7.28 Beoardelingsloder voor het thema hinder 

MpKt criterium subcritarlum 

geluid geluidbelasting in woon- en 

weritomgeving 

geluidbelasting woningen geluid geluidbelasting in woon- en 

weritomgeving geluldbeiastinggeluid gevoel i ge 

bestemmingen 

geluid 

Indicatie geluidbelast 

oppeTvlai( {indicatief 

trillingen trillinghinder (indicatief) 

lucht effect op luchtIcwaliteit 

licht effect op lichthinder 

externe veiligheid effect op risicocontouren 

blad 193 vin ISi 

Geluid 

Inleiding 

Voor de bepaling van de aan het verlteer gerelateerde geluidseffecten en de eventueel te 
treffen mitigerende maatregelen zijn de wegen in het studiegebied beschouwd waarbij 
sprake is van een afname respectievelijk toename van 20% of 30% van de 
verkeersintensiteit ten opzichte van de referentiesituatie. Concreet gaat het buiten de 
Randweg en de aansluitingen om de volgende wegen: Vlijmenseweg, Vughterweg, 
Bosscheweg, Koningsweg, Parklaan, Magistratenlaan, Onderwijsboulevard, 
Honderdmorgensedijk, Kampdijklaan, Loonsebaan en de voormalige Rijksweg 764. 

Als vertrekpunt voor de aanpak van de geluidberekeningen voor dit MER is het geluid

rapport van DHV [DHV, 2001] genomen. Er is voor het gehele studiegebied een nieuw 

geluidmodel gebouwd, waarin de nieuwe verkeersintensiteiten (zie par. 7.2) voor de 

verschillende scenario's zijn ingebracht. 

In het geluidmodel is voor de bestaande wegen uitgegaan van een normale dichte asfalt-

verharding. Voor de Randweg is uitgegaan van een verharding met eigenschappen die 

vergelijkbaar zijn met dubbellaags ZOAB. Voor de tunnelbak is uitgegaan van 

reflecterende schermen. Voor schermen tussen de Randweg en de spoorlijn is uitgaan van 

absorptie aan de kant van de spoorlijn en reflectie aan de wegzijde. 

De effecten van de Randweg voor het aspect geluid zijn beschreven aan de hand van twee 

criteria, namelijk de optredende geluidimmissleniveaus ter plaatse van woon- en werk-

functies in het studiegebied en het geluidbelast oppervlak. Daarnaast is de geluidbelas-
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ting voor de groene gebieden van Maij, Honderdmorgen, Isabellabos en Bossche Broek 

beschreven; de resultaten daarvan zijn beschreven in paragraaf 7.3.2. 

De geluidseffecten zijn in beeld gebracht met behulp van een akoestisch rekenmodel 

(Geonoise, gebaseerd op SRM il, 2002; vergelijkbaar met het model zoals gebruikt door 

DHV). Als input voor het model zijn de verkeersgegevens gebruikt zoals beschreven in 

paragraaf 7.2 van dit MER. 

Met het model zijn zowel rasterberekeningen (ten behoeve van het bepalen van geluidim-

missiecontouren) als puntberekeningen uitgevoerd (ten behoeve van het bepalen van de 

immissieniveaus ter plaatse van woningen en gevoelige bestemmingen). De effecten van 

de Randweg op de geluidbelasting in het studiegebied zijn inzichtelijk gemaakt met 

behulp van immissiecontouren. 

Deze geven voldoende informatie om de effecten zichtbaar te maken en de varianten te 

kunnen vergelijken, maar bieden niet voldoende informatie voor het beoordelen van de 

effecten in de woonomgeving van de Vughterpoort en Vught-noord en voor de gevoelige 

bestemmingen in het gebied Willemspoort. Daarom zijn voor dit deel van het studiege

bied aparte puntberekeningen uitgevoerd. 

Na besluitvorming over het voorkeursalternatief (dat in het bestemmingsplan zal worden 

opgenomen) worden zo nodig nog aanvullende immissieberekeningen uitgevoerd van

wege de beoordeling of en zo ja welke geluidwerende voorzieningen noodzakelijk zijn. 

Geluidbelasting In het studiegebied 

De geluidbelasting is voor het studiegebied berekend voor de volgende situaties: 

huidige situatie (2002); 

autonome ontwikkeling 2015, scenario 1; 

autonome ontwikkeling 2015, scenario 2; 

basisvariant Randweg, scenario 1, 50 km/h; 

basisvariant Randweg, scenario 2, 70 km/h; 

half verdiepte Randweg, scenario 1, 50 km/h; 

half verdiepte Randweg, scenario 2, 70 km/h. 

waarbij de scenario's 1 en 2, beschreven in paragraaf 7.2, respectievelijk betrekking 

hebben op het realiseren van het verkeers- en vervoersbeleid en het falen van het beleid. 

De in de beschouwing in deze paragraaf opgenomen scenario's zijn verder aangeduid als 

50-1 en 70-2. 

Daarnaast zijn -zie paragraaf 5.9- voor de autonome ontwikkeling berekeningen uitge

voerd voor het spoorlawaai. 

Ten behoeve van de berekeningen is bepaald waargeluidschermen nodig zouden zijn om 

de voorkeursgrenswaarde van 50dB(A) te kunnen realiseren. Deze schermen zijn 

vervolgens in het model ingebracht. 

De resultaten van de berekeningen zijn weergegeven in de tekeningen bijlage 7: 

• effecten varianten, wegverkeersla waai 

• MKM-waarden voor de varianten 

Op de tekeningen is de maatgevende situatie weergegeven: dat is de berekende waarde 

voorde dag o f -a ls die hoger is-de waarde voor de nacht verhoogd met lOdB(A). 

De resultaten voor het wegverkeer zijn verder bewerkt om de verschillen tussen de varian

ten en de autonome ontwikkeling zichtbaar te maken. Er zijn daartoe kaarten gemaakt 

waarin de berekende immissieniveaus van de varianten zijn vergeleken met de immissie

niveaus in de autonome situatie. De resultaten van deze bewerking zijn weergegeven in 

bijlage 7. 
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Om de verschillen tussen de basisvariant en variant 1 halfverdiepte ligging inzichtelijk te 

maken is ook hiervoor het verschil in immissieniveaus op kaart weergegeven. 

7.8.2.3 Geluidbelasting woningen en geluidgevoelige bestemmingen 

Aanpak 
De geluidimmissJeberekeningen (puntberekeningen) zijn gericht op de gebieden Willems

poort, Vughterpoort en Vught-noord, omdat daar de impact van de voorgenomen activiteit 

op de geluidbelasting het grootst is. 

Voor bet gebied Vughterpoort en Vught-noord is een geluidmodel gebouwd, waarin zijn 

opgenomen de wegen als getuidbronnen en de woningen en gebouwen als objecten die 

deels afschermen, maar deels ook reflecteren. Verder zijn opgenomen relevante afscher

mende objecten zoals de dijken en het geluidscherm van de spoorlijn. Om de effecten van 

het wegverkeer zichtbaar te maken is voor de puntberekeningen geen (gewogen) cumu

latie met spoorlawaai toegepast. Deze cumulatie is wel uitgevoerd ten behoeve van de 

contouren die voor het gehele studiegebied zijn gemaakt. 

De in deze paragraaf gepresenteerde immissieniveaus zijn de niveaus die optreden met 

en zonder geluidwerende voorzieningen. De plaats en de hoogte van geluidschermen Is 

op basis van een eerste run met het geluidsmodel bepaald. Voor de woningen in het 

studiegebied is daarbij gekeken naar de immissienorm op een hoogte van 7,5 m, omdat 

daar ook verblijfsruimtes aanwezig zijn. Als te bereiken immissiewaarde is gekeken naar 

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A), waarbij rekening is gehouden met de aftrek op basis 

van art. 103 Wgh. 

De geluidimmissieniveaus zijn berekend voor een aantal punten in de Vughterpoort en 

Vught-noord. Omdat het in het kader van dit MER in eerste instantie gaat om het onderling 

vergelijken van de varianten is de geluidbelasting niet voor alle woningen bepaald, maar 

is gekozen voor een aantal representatieve objecten. Per object is de geluidbelasting be

paald voor de oost- en de westgevel, op 1,5 en 4,5 m hoogte (dus per object vier punten). 

De ligging van de beschouwde objecten is weergegeven in figuur 7.7 en 7.8. Hel gaat om: 

vier objecten aan de Willem van Oranjelaan; 

vier objecten aan de Vughterweg; 

twee objecten aan de Bosscheweg; 

vier objecten aan de Kampdijklaan. 

objecten aan de voormalige Rijksweg 764 (de Heun); 

objecten op het terrein van de Isabeltakazerne. 

Daarnaast zijn immissieniveaus bepaald voor enkele punten ter plaatse van het Koning 

Willem i-college (figuur 7.9) en het ziekenhuis. 

Voor de berekende immissieniveaus is in dit MER geen correctie op basis van art. 103 van 

de Wet geluidhinder toegepast. Deze correctie heeft -b i j gebruik van immissiebereke-

ningen in het kader van normstelling en berekeningen voor geluidschermen- als doel het 

stiller worden van verkeer te verdisconteren. Omdat de correctie niet is toegepast kunnen 

de hier beschreven immissieniveaus niet rechtstreeks worden gebruikt voor een toets aan 

de norm (voorkeursgrenswaarde). Door op de berekende waarden de correctie toe te 

passen op basis van art. 103 Wgh (afhankelijk van de snelheid: 5dB{A) voor 50 km/h en 2 

dB(A) voor 70 km/h) ontstaan de waarden die (in het bestemmingsplan) moeten worden 

gehanteerd voor de beoordeling aan de voorkeursgrenswaarde en de afweging ten aan

zien van de noodzaak van het plaatsen van geluidwerende voorzieningen. Omdat het in 
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dit MER in eerste instantie gaat om het beschrijven van de effecten van de voorgenomen 

activiteit en het vergelijiten van de varianten is niet voor alle relevante woningen de 

gevelbelasting bepaald. Voor zover nodig kunnen te zijner tijd daarvoor aanvullende 

berekeningen worden uitgevoerd. 

Inherent aan het model SRMII is de lagere betrouwbaarheid van berekeningen voor de 

(gevel) belasting van Iweede-lijnsbebouwing. 

Voor de varianten van de Randweg zijn situaties met en zonder geluidschermen doorgere

kend. 

De effecten van de variant met steil talud worden geacht gelijk te zijn aan de basisvariant. 

De resultaten zijn bepaald voor de aangegeven receptorpunten als totale geluidbelasting 

en opgesplitst naar de bijdrage van de relevante bronnen (Randweg, Vughterweg, overige 

bronnen). 

Beschrijving en analyse van de effecten 

De resultaten van de geluidimmissieberekeningen zijn beschreven en geanalyseerd per 

straat (Willem van Oranjelaan, Vughterweg, Bosscheweg, Kampdijklaan). 

Bij de berekeningen voor de situatie met schermen is rekening gehouden met de 

volgende geluidschermen, juist ten oosten van de Randweg tussen de tunnelbak en de 

brug over het Drongelens kanaal: 

• basisvariant (scenario 50-1); lengte 700 m, hoogte 2,5 m, laatste 200m aflopend tot 

Om aan zuidelijke uiteinde, totaal circa ISOOm' 

• basisvariant (scenario 70-2): lengte 700 m, hoogte 5m, laatste 200m aflopend naar O 

m; totaal circa 3000m' 

• half verdiept (scenario 50-1): lengte 350m, hoogte 2 m; totaal circa 700m' 

• half verdiept (scenario 70-2): lengte 700 m, hoogte 5m, laatste 200m aflopend naar O 

m; totaal circa 3000 m^ 

Willem van Oranjelaan 

De rekenresultaten voor de beschouwde objecten langs de Willem van Oranjelaan zijn 

voor enkele scenarios weergegeven in bijlage 7. in bijlage 7 zijn tevens de verschillen 

weergegeven tussen de autonome ontwikkeling en de verschillende modellen. 

Uit de resultaten van de berekeningen kan het volgende worden afgeleid (situatie zonder 

schermen): 

huidige situatie en autonome ontwikkeling 

• in de huidige situatie worden met name de oostgevels belast met geluid door wegver

keer 

• de geluidbelasting op de oostelijke gevels is het hoogste voor het meest zuidelijk 

punt (nr. 005, woning aan Vughterweg^ en het laagst voor de noordelijker punten; dit 

hangt samen met de toenemende afstand van de objecten tot de Vughterweg, die in 

de bestaande situatie de voornaamste geluidbron is 

• het meest noordelijke punt ondervindt ook enige geluidbelasting uit de meer noorde

lijk gelegen bronnen (Willems- en Wilhelminaplein, Vlijmenseweg) 

• de autonome ontwikkeling leidt zowel voor de oost- als westgevels lot een lichte toe

name van de geluidbelasting 

met Randweg, zonder schermen 

• bij aanleg van de Randweg (basisvariant, alle scenario's) neemt de geluidbelasting op 

de oostgevels sterk af (tussen 4,5 en 7 dB(A)) (figuur 7.10); de resulterende geluid

belasting is voor alle scenario's lager dan 55 dB(A), met uitzondering van punt 005 

(woning aan Vughterweg) 
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• voor de situatie zonder schermen neemt de geluidbelasting op de westgevels toe; de 

maximaal berekende immissieniveau's lopen uiteen van 55,8 dB(A) (punt 002, 4,5 m 

hoog, basisvariant bij scenario 50-1) tot 59,0 (punt 002, hoogte 4,5 m, basisvariant, 

scenario 70-2) 

• het verschil in geluidbelasting op de westgevels tussen de basisvariant en de halfver-

diepte variant bedraagt maximaal ongeveer 4 dB(A) bij punt 004, hoogte 4,5m, zowel 

scenario 50-1 als 70-2 

• het verschil in geluidbelasting tussen de basisvariant en de halfverdiepte variant is 

voor de receptorpunten op 1,5 m hoogte groter dan voor de puntenop 4,5 m en 7,5 m 

hoog (voor punt 004 bedraagt het verschil voor 1,5 m hoogte ongeveer 1,5 dB(A) bij 

scenario 70-2) 

met Randweg, met schermen 

• bij aanleg van de Randweg neemt de geluidbelasting op de westgevels (naar de 

Randweg gekeerd) voor enkele objecten toe mei maximaal ongeveer 2dB(A) (meest 

noordelijke object); voor enkele objecten neemt de geluidimmissie af (figuur 7.11), 

met de sterkste afname bij het meest zuidelijke object (Vughterweg); hierbij is 

rekening gehouden met het plaatsen van een geluidscherm tussen de Randweg en de 

spoorlijn; doordat bij het dimensioneren van de schermen rekening is gehouden met 

de verschillende immissies van de scenario's zijn de verschillen tussen de scenarios 

hier weinig relevant 

• de resulterende geluidbelasting op de naar de Randweg gekeerde westgevels ligt tus

sen de 45 en 50 dB(A) en voor de oostgevels in ongeveer dezelfde range; hierbij is re

kening gehouden met de geluidschermen 

• de verschillen in toe- of afname van geluidhinder vertonen voor de onderzochte sce

nario's en varianten weinig verschil als rekening wordt gehouden met de schermen; 

voor enkele punten leidt de halfverdiepte ligging tot een kleine afname van de geluid

belasting ten opzichte van de basisvariant (minder dan 1 dB(A)); voor de half-ver

diepte ligging is, met name bij scenario 50-1, een duidelijk kleiner geluidscherm 

nodig dan bij de basisvariant-

Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting door de Vughterweg ook in de toekomstige 

situatie met de Randweg een belangrijke factor blijft. 

De halfverdiepte variant heeft duidelijk effect op de geluidbelasting van de westgevels 
van de woningen, met name op de eerste en tweede verdieping; vooral de punten 002, 
003 en 004 profiteren hiervan. Bij scenario 50-1 en de halfverdiepte variant wordt de 
immissiewaarde van 55 dB(A) op geen van de receptorpunten overschreden. 

Vughterweg 

In de huidige situatie ondervinden de woningen langs de Vughterweg in ernstige mate 

hinder door verkeerslawaai. De belastingen op de oostgevels (naar de Vughterweg 

gericht) liggen tussen 60 en 70 dB(A). Aan de resultaten van de geluidimmissiebere-

keningen kan het volgende worden ontleend: 

• door aanleg van de Randweg neemt de geluidbelasting op zowel de oostelijke als de 

westelijke gevels van de in beschouwing genomen objecten af; de afname op de oost-

gevels (ruim 7 d8(A), figuur 7.9) is sterker dan op de westgevels (circa 3 tot 4 dB(A) 

vooralle scenario's) 

• de verschillen tussen de onderzochte scenario's zijn voor de Vughterweg weinig rele

vant (zie o.a. figuur 7.12) 

• het verschil tussen de basisvariant en de halfverdiepte variant is voor de woningen 

langs de Vughterweg niet merkbaar 
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• in de situatie met de Randweg zijn de immissiesniveaus op de naar de Vughlerweg 

gekeerde gevels nog steeds hoger dan 55 dB(A) en voor een aantal woningen nog 

steeds boven 60 dB(A) 

• voor de Vughterweg liggen de geluidimmissieniveaus voor scenario 2 {50-2 en 70-2) 

lager dan voor de vergelijkbare scenario 1-modellen. 

Bosscheweg 

Voor de twee in beschouwing genomen objecten langs de Bosscheweg (westzijde) leidt de 

autonome ontwikkeling tot een geringe toename van de geluidbelasting. Bij aanleg van de 

Randweg neemt de geluidbelasting af, het sterkst op de naar de weg gekeerde oostgevel. 

Voor deze objecten leiden de verschillende scenarios niet tot verschillen. Ook de halfver-

diepte variant is hier niet verschillend van de basisvariant. 

Kampdijklaan 

De woningen van de Kampdijklaan worden in de huidige situatie belast met geluid als 

gevolg van doorgaand (sluip)verkeer. Na afsluiten van de Honderdmorgensedijk neem de 

geluidhinder af (verschil tussen huidig 2002 en autonoorri 2015). Door het aanleggen van 

de Randweg en de noordelijke ontsluitingsweg van Vught (gedeelte tussen de 

Kampdijklaan en de Randweg) nemen de geluidimmissieniveaus weer (licht) toe, maar 

blijven onder het niveau van 2002. De naar de straat gerichte zijde van de woningen heeft 

een belasting van ongeveer 60 dB(A); de achterzijde van de objecten ongeveer 30 dB(A) 

(woningen aan zuidwestkant) en tussen 45 en 50 (woningen aan noordoostkant). Voor de 

woningen op de kop van de Kampdijklaan, nabij het aansluitpunt van de toekomstige 

nieuwe ontsluitingsweg, neemt de geluidimmissie enigszins toe. Voor de woningen aan 

de Kampdijklaan is er geen relevant verschil tussen de onderzochte scenarios. 

Voor de toekomstige geluidbelasting van de Kampdijklaan is het (eventuele) doortrekken 

van de noordelijke onisluitingsweg (vanaf de Kampdijklaan naar het zuiden) van belang; 

hierdoor zou de verkeers- en geluidsbelasting van de Kampdijklaan afnemen. 

In de berekeningen is geen rekening gehouden met de effecten van het verlagen van de 

snelheid in de Kampdijklaan na het inrichten van de straat tot 30 km-zone. Omdat dit naar 

verwachting zal leiden tot lagere snelheden en een lagere intensiteit zijn de berekende 

geluidswaarden dus hoger dan de actuele feitelijke situatie. 

Koning Willem l-coilege en ziel<enhuislocatie 

Voor de ziekenhuislocatie is niet specifiek gekeken naar de geluidbelasting op de gevels. 

Dit is zo gedaan vanwege de (op dit moment niet beschikbare) bouwplannen voor het zie

kenhuis. Aan de contourenplots kan wel de geluidbelasting ter plaatse van de ziekenhuis

locatie worden ontleend. Voor deze locatie zullen te zijner tijd berekeningen moeten 

worden gedaan. 

Voor het Koning Willem I college zijn wel berekeningen voor de geluidbelasting op de 

gevels uitgevoerd. De ligging van de punten waarvoor de geluidimmissie is bepaald en de 

in het model gehanteerde lay-out van de gebouwen is weergegeven in figuur 7.13. Oe 

immissie is bepaald voor vier hoogtes ( l ,5m, 4,5m, 7,5m en 10,5m) voor de dagperiode. 

Er is geen rekening gehouden met het plaatsen van geluidwerende voorzieningen. 

De berekende immissieniveaus zijn weergegeven in tabel 3. De figuur laat zien dat de 

gevel gericht naar de Vlijmenseweg (nr. 305) in de huidige en toekomstige situatie sterk 

wordt belast. De gevels aan de zuidzijde (301 en 302) zijn minder belast, hoewel voor 

punt 301, aan de zuidoostzijde, wel het effect van de bestaande Vlijmenseweg zichtbaar 
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is. De autonome ontwikkeling leidt voor alle punten tot een toename van de geluid

belasting (figuur 7.13 en 7.14). 

De Randweg 's-Hertogenbosch leidt voor de punten op de binnengevels (303 en 304) bij 

alle scenario's tot een duidelijke afname van de geluidbelasting. Ook voor het punt aan de 

Vlijmenseweg (30S) daalt de geluidbelasting sterk. 

De geluidbelasting op de zuidoostgevel (301) neemt -afhankelijk van het scenario- licht 

toe of af. De geluidbelasting op de zuidwestgevel, die is gericht naar het stille deel van de 

Gement, neemt door de Randweg toe met ongeveer 4 dB(A) bij scenario 50-1 tot 8 dB(A) 

bij scenario 70-2. Er is geen verschil tussen de basisvariant en de halfverdrepte variant. 

Voor de bestaande bebouwing van hel ziekenhuis is de geluidbelasting op de gevels 

berekend. Uit de berekeningen (bijlage 7) blijkt dat door de aanleg de geluidimmissie-

niveaus lager worden. Dit is het gevolg van het vervangen van de bestaande verharding 

van de Vlijmenseweg (betonplaten) door een stillere verhardingssoort bij de Randweg. 

De Heun 
Langs de voormalige RW764 liggen in de wijk De Heun geluidgevoelige bestemmingen, in 

de ruimtelijke plannen is voorzien in de aanleg van geluidwerende voorzieningen; bij de 

dimensionering hiervan is uitgegaan van de aanleg van de Zuidweststructuur. Uit geluid

berekeningen voor de Heun blijkt dat de aanleg van de Randweg er geen verslechtering 

van de akoestische situatie ter plaatse van de woonbestemmingen in de Heun optreedt. 

7.8.2.4 Beoordeling 

De beoordeling van de varianten voor het aspect geluid is weergegeven in tabel 7.29- Uit 

de analyse van de geluidimmissieberekeningen blijkt dal de basisvariant een positief 

effect heeft op de geluidbelasting in de woonomgeving. 

De geluidbelasting van een groot aantal woningen in de woonwijk Vughterpoort neemt 

sterk af. Dit betreft met name de woningen langs de Vughterweg en in mindere mate ook 

de woningen aan de Willem van Oranjelaan 

Bij een kleiner aantal woningen -de ruim dertig woningen aan de Willem van Oranjelaan-

neemt de geluidbelasting op de naar de Randweg gerichte gevel toe in vergelijking met de 

referentiesituatie. De resulterende geluidbelasting ligt voor de situatie zonder schermen 

onder 53 dB(A). 

De basisvariant wordt daarom als positief beoordeeld. 

Het extra effect van de halfverdiepte ligging op de geluidbelasting op de oostgevels van 

de woningen aan de Willem van Oranjelaan is voor de situatie met schermen zeer beperkt. 

Bij deze variant is echter een minder lang, korter geluidscherm nodig. Zonder schermen 

resulteert de halfverdiepte ligging in een lagere belasting van de westelijke gevels van de 

Willem van Oranjelaan, met name op de eerste en tweede verdieping. Het verschil be

draagt maximaal ongeveer 4 dB(A), waarbij het effect het grootst is in het middendeel van 

de Willem vanOranjelaan. 

Uit de modelberekeningen blijkt dat de scenario's met een hogere snelheid leiden tot een 

grotere belasting van de omgeving met geluid dan de scenario's met een snelheid van 50 

km/uur. Voor de 70 km-scenario's zijn dan ook hogere en langere schermen nodig om de 

geluidbelasting in de woonomgeving te beperken tot een aanvaardbaar niveau. De 
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scenario's met 70 km/uur worden daarom als negatiever beoordeeld dan de scenario's 

met 50 km/uur. Omdat alle varianten leiden tot een afname van de geluidbelasting in het 

Bosschebroek en een weinig veranderende geluidbelasting in Maij en Gement worden de 

varianten op het criterium geluidbelast oppervlak positief beoordeeld ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling. Tussen de varianten is geen verschil in beoordeling. 

a*»> i = 1 JOOO 

mëi 

Figuur 7.7 Living receptorpunten Vughterpoort 
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Tiguur 7.8 Ligging receptorpunten Vught-noord 
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Figuur 7.9 Ligging receptorpunten Koning Willem I College 

Q aulonoom scanaró 2 

• Dasisvarian scer. 1-50 

• baSHvariant scan 2-70 

Df ia 'VBraopl scan 1-50 

• ha lvatdopl scsn 2-70 . 

Figuur 7.10 Afname geluidimmissie op oostgevels van woningen langs de Willem 
van Oranjelaan, in dB(A), ten opzichte van autonome ontwikkeling 
scenario 1 
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• aulonoom sconarc 2 I 

• basisvariani scen. 1-50 

• basisvariani scan. 2-70 

D haltverdiepl scan. 1 -50 

• hallverdiapi scan. 2-70 

Figuur 7.12 Verandering geluidimmissie op oostgevels van woningen langs de 

Vughtenweg, in dB(A), ten opzichte van autonome ontwikkeling scenario 

1 
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Flguur 7.13 Berekende geluidbelasting op gevels (4,5 m hoogj van de gebouwen van 

het Koning Willem I college. De ligging van de punten is weergegeven in 

figuur 7.6. 
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Figuur 7.11a Wijzigingen geluidbelasting westgevels woningen Willem van 
Oranjelaan, ten opzichte van de autonome situatie- Receptorpunten A,S 
m lioog, situatie zonder schermen 

-2 

^ t a 1 
• aulonoom scanarb 2 

• basisvariant scan. 1-50 

Q basisvariant scan 2-70 

Dfalfvetdiept scen 1-50 

• ttalverdiept scen 2-70 

Figuur 7.11b Verandering geluidimmissie op westgevels van woningen langs de 
Willem van Oranjelaan, in dB(A), ten opzichte van autonome 
ontwikkeling scenario 1; situatie met geluidsc hermen 
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Figuur 7.14 Toe- en afname van de geluidbelasting op de gevels van het Koning 

Willem I college. 

Tabel 7.29 Beoordeling basisvariant (ten opzichte van de referentiesituatie) en de 

varianten (ten opzichte van de basisvariant) 

ctttMliiin subcdterium beoordellngbaslsvarlant beoordeling varianten ctttMliiin beoordellngbaslsvarlant 

halfverdiept Steil talud 

geluidbelasting In 

woon- en 

werkomgeving 

geluidbelasting 

woningen 

++ + 0 geluidbelasting In 

woon- en 

werkomgeving geluidbelasting 

geluidgevoelige 

bestemmingen 

+ 0 0 

Indicatie geluidbelast 

oppervlak (indlcalïef) 

+ 0 0 

Tijdelijke effecten 

Aanleg van de Randweg heeft een tijdelijk effect op de geluidsbelasting. Vrachtverkeer en 

aanlegwerkzaamheden (openbreken bestaand wegdek, slaan van een damwand etc.) 

zorgt voor een extra geluidsbelasting. Daar staat tegenover dat tijdens werkzaamheden 

aan het bestaande wegennet de verkeersintensiteit lijdelijk lager kan zijn met een lagere 

geluidsbelasting als gevolg. 
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7.8.3 Trillingen 

7.8.3.1 Effecten basisvariant 

In de huidige situatie treedt langs de Vlijmenseweg trillinghinder op. Dit wordt veroor

zaakt door het wegdek, dat bestaat uit een betonverharding met dilatatievoegen. Het 

zware verkeer over deze weg leidt tot trillinghinder, met name in het Willem I College. 

Door de Randweg 's-Hertogenbosch neemt het verkeer over de Vlijmense weg sterk af en 

wordt de weg voorzien van een nieuwe verharding. De trillinghinder zal daardoor sterk 

afnemen. 

Aanleg van de Randweg heeft mogelijk een tijdelijk effect opdetril l ingshinder. 

Vrachtverkeer en aanlegwerkzaamheden (openbreken bestaand wegdek, slaan van een 

damwand etc.) zorgt voor een extra trillingen. Daar staat tegenover dat tijdens 

werkzaamheden aan het bestaande wegennet de verkeersintensiteit tijdelijk lager kan 

zijn met minder trillingen als gevolg. 

7.8.3.2 Effecten varianten 

De varianten hebben naar verwachting geen andere effect op detril l ingshinderdan de 

basisvariant. 

7.8.3.3 Beoordeling 

Tabel 7.30 Beoordeling basisvariant (ten opzichte van de referentiesituatie) en de 
varianten (ten opzichte van de basisvariant) 

7.8.4 

criterium beoordedngbasisvarlant beoordeling varianten criterium beoordedngbasisvarlant 

halfverdiepr Steil talud 
trillinghinder (IndIcatleO + 0 0 

Lucht 

7.8.4.1 Effecten basisvariant 

Algemeen 

Na de aanleg van de Randweg "s Hertogenbosch veranderen de verkeersintensiteiten, 

verkeerssamenstelling, en snelheden op de wegen in het studiegebied. Deze factoren 

beïnvloeden de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van het wegverkeer. Voorde 

huidige situatie, de autonome ontwikkeling (scenario 1 en 2) en de basisvariant (modellen 

50-1 en 70.2) zijn de immissieconcentraties voor NO;, PMIO, Benzeen, 50^, CO en BaP 

berekend volgens de nieuwe CAR II methodiek^ Deze methodiek is gebaseerd op het 

Besluit Luchtkwaliteit van 19 juli 2001. 

7. Eerder zijn, In het kader van hel rapport Draagvlaken Haalbaarheid [gemeente s'-Hertogenbosch, 200 Ia | 

berekeningen luchtkwaliteit gedaan [DHV, 2001 j.Nadien is het Besluit Luchtkwaliteit van kracht geworden 

en Is de rekenmethodlek aangepast en verbeterd. Daarnaast i l jn nieuwe invoergegevens gebruikt. De 

resultaten in dit MER l i j n derhalve niet vergelijkbaar met DHV [2001] 
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Aanpak 

Ter berekening van de immissieniveaus is binnen het studiegebied een aantal represen

tatieve wegen gekozen. Deze selectie is gemaakt op basis van de verkeersintensiteiten 

van deze wegen en het belang van deze wegen voor de ontsluiting van het gebied als

mede de ligging van woningen ten opzichte van deze wegen. Bij de CAR II immissiebere-

keningen speelt de lokatie waar de immissie wordt ondervonden een belangrijke rol waar

bij het dan gaat om de plaats van de voetganger. Langs de Randweg bevinden zich geen 

voetpaden, derhalve is voor de Randweg uitgegaan van een immissiepunt bij de dichtst

bijzijnde woningen. De wegvakken waar berekeningen voor hebben plaatsgevonden staan 

in het onderstaande overzicht aangegeven. De daarbij gehanteerde wegvaknummering is 

gelijk aan de wegvaknummering van de verkeersgegevens : 

2 Vlijmenseweg; 

12 Randweg; 

23 Vughterweg; 

A Koningsweg; 

F Kampdijklaan. 

De invoergegevens voor deze wegvakken voor de CAR 11 berekeningen zijn afgeleid uit de 

topografische kaart en luchtfoto's. Het betreft de invoergegevens met betrekking tot bo-

mencode. wegtypering, snelheidstyperingen afstand van devoetganger tot de wegas. 

Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 7. 

De wegvakken zijn doorgerekend de scenario's en modellen. Omdat de verkeersintensi
teiten in de halfverdiepte verdiepte variant en de variant mei steil talud en gelijk zijn aan 
die van de basisvariant zijn voor de varianten geen aparte berekeningen gemaakt. 

Normering 
De normering voor de luchtkwaliteit is bij het besluit van 2001 aangepast en Is voor de 

diverse stoffen weergegeven in bijlage 7 

De beoordeling van de alternatieven heeft plaatsgevonden op het criterium grenswaarde 

NO, en PMIO (zwevende deeltjes) voor de jaargemiddelde concentratie in pg/m3. 

Hiervoor is gekozen daar uit de handreiking Besluit Luchtkwaliteit deel 1 en 2 blijkt dat 

voor deze stoffen in Nederland de kans op overschrijding van de normering het grootst Is. 

De normering voor de concentratie van het jaargemiddelde voor NO; en PMIO liggen in 

2010 beide op 40 pg/m3. Er is gekozen voor een beoordeling op de grenswaarde daar 

deze waarde uiteindelijk in 2010 bereikt moet zijn. 

Resultaten 

De berekeningsresultaten van de verscfiillende wegvakken en alternatieven zijn weerge

geven in bijlage 7. De invoergegevens voor de luchtberekeningen voor de verschillende 

lokaties zijn opgenomen in bijlage 7 In tabel 7.36 zijn de resultaten vergeleken met de 

grenswaarde en zijn overschrijdingen vetgedrukt weergegeven. Uit de berekeningsresul

taten blijkt dat de jaargemiddelde achtergrondconcentratie 23,8 |Jg/m3 voor N02 is en 

35,3 Mg/m3 voor PMIO. Uit de berekeningsresultaten blijkt tevens dat de overige stoffen 

ruim onderde grenswaarde blijven, figuur 7.15 laat de effecten van de scenario's en 

modellen per straat zien voor N02. 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat in de huidige situatie en bij autonome ontwikke

ling er overschrijd ing van de normering voor N02 en/of PMIO plaatsvindt op de Vughter

weg. In alle alternatieven met Randweg is bij geen van de berekende wegvakken sprake 

van een overschrijding van de grenswaarden voor N02 en PMIO. De afname van de immis-
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sieconcentrat ies op de Vughterweg in de alternatieven met Randweg is een direct gevolg 

van de aanleg van de Randweg. De afstand van de Randweg tot het d ichts tb i jz i jnde immis-

siepunt is groot genoeg om te voorkomen dat de normer ing als gevolg van de aanleg van 

de Randweg bij de woningen aan de Wi l lem van Oranjelaan wordt overschreden. 

• n huidig 

• scen. 1 

Dscen,2 

G bas is 50-1 

• basis 70-2 

Vlijmenseweg Randweg Vughterweg Koningsweg Kanrpdijklaan 

Figuur 7.15 Immissieconcentraties voor N02 voor verschillende scenarios en 
modellen voor de component N02 

Invloed geluidsschermen op luchtkwaliteit 

Geluidsschermen hebben invloed de verspreiding van emissies vanaf een weg en daarmee op de luchtkwaliteit (immissie) 

in de Omgeving van een weg. De menging van de uitgestoten luchtveronlreinigende sloffen met de omgevingslucht ia[ 

veranderen. Dit hangt o.a. af van zogwervels, meteorologische omstandigheden (windsterkte en -richting), ruwheid (male 

van bebouwing en begroeiing) van de omgeving en vormgeving van de afschermende constructie. Uit onderzoek |TNO, 

1989; 1992; RWS-DWW. 2000| blijkt: 

bij schermen worden de emmissies gemengd over een grotere hoogte; 

turbulentie (o.a. afhankelijk van d e snelheid van het wegverkeer) heeft een grotere invloed op de luchtkwaliteit dan 

geluidsschermen |TNO, 1989]; 

een 6m hoog recht scherm op korte afstand van de weg een toename van concentratie op de weg tol gevolg heefi mei 

factor 2 (rijdend verkeer) tot factor 8 (stilstaand verkeer) en een afname van concentratie op 100 m afstand van de weg 

meti40%lTN0.1989] 
de uiteindelijke immissieconcenlratieverandering is sterk afhankelijk van lokale omstandigheden: meteorologische 

omstandigheden, vormgeving scherm, e.d. [TNO, 1989]; 

verlaagde ligging van een weg heeft tot gevolg dat de verontreiniging wordt geconcentreerd, afhankelijk van de diepte 

en de steilheid van het talud. De emmissie naar de omgeving wordt daardoor beperkt. Modelberekeningen geven een 

immissieverlaging in de directe omgeving van 5 tol 10 % bij een verdiepte ligging van 1 a 2 m |TNO, 1992]; 

combinatie van verdiepte ligging (2m) en een scherm (2m) kan leiden lot een reductie direkl langs de weg van 20 tot 

30% [TNO, 1992); 
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Tljdetijke effecten 

Aanleg van de Randweg heeft een tijdelijk effect op de luchtkwaliteit. Vrachtverkeer 

tijdens de werkzaamheden zorgt voor een uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. 

Daar staat tegenover dat tijdens werkzaamheden aan het bestaande wegennet de 

verkeersintensiteit tijdelijk lager kan zijn met een lagere uitstoot als gevolg. 

Effecten varianten 

variant 1 half verdiepte ligging 

Uit literatuur kan worden afgeleid dat voor wegvakken in een tunnelbak de 

contourafstanden afnemen: het gebied dat door de emissies vanuit het verkeer wordt 

belast wordt kleiner. Omdat hier sprake is van een halfverdiepte ligging met relatief 

flauwe taluds wordt verwacht dat dit effect zeer beperkt zal zijn. 

Zowel bij de basisvariant als bij de varianten is sprake van een open tunnelbak en geen 

tunnel; het bij tunnels optredende emissiepunt bij de tunnelmonden zal zich hier dan ook 

niet voordoen. 

Door de (eventueel te plaatsen) geluidschermen neemt de contourafstand af. Dit geldt 

zowel voor de basisvariant als voor variant 1 halfverdiept; bij deze laatste is de noodzaak 

tot het plaatsen van schermen echter kleiner. 

variant 2 steil oosttalud 

Variant 2 heeft naar verwachting geen ander effct dan de basisvariant 

Beoordeling 

Tabel 7.33 Beoordeling basisvariant (ten opzichte van de referentiesituatie) en da 

varianten (ten opzichte van de basisvariant) 

criterium beoordeling basisvariant beoordeling varianten criterium beoordeling basisvariant 
hdfmdlepr steil talud 

effect op luchtkwaliteit + 0 0 

Licht 

Effecten basisalternatief 

De basisvariant zal worden voorzien van wegverlichting over de gehele lengte van het 

tracé. Door gebruik te maken van goede armaturen (weinig strooilicht) kan de emissie van 

licht naar de omgeving worden gereduceerd. 

In paragraaf 7.3 is ingegaan op de mogelijke effecten van licht op de ecologische waarden 

van het studiegebied. 

Effecten varianten 

variant 1 halfverdiepte ligging 

Bij de variant met halfverdiepte ligging kan de wegverlichting lager worden aangebracht, 

waardoor de emissie van licht naar de omgeving kan worden gereduceerd. 
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variant 2 steil oosttalud 

Deze variant is met betrekking tot de effecten op lichthinder vergelijkbaar met de 

basisvariant. 

Beoordeling 

In tabel 7,34 is de beoordeling van de opgenomen. 

Tabel 7.34 Beoordeling basisvariant (ten opzichte van de referentiesituatie) en de 

varianten (ten opzichte van de basisvariant) 

criterium beoordeling basisvariant beoordeling varianten criterium beoordeling basisvariant 
halfverdiept steil Ulud 

effect op lichthinder - 0 0 

7.S.6 Externe veiUgbeid 

Effecten basisalternatief 

Over de Randweg vindt niet of nauwelijks transport van gevaarlijke stoffen plaats. Omdat 

er ook in de huidige situatie en met de autonome ontwikkeling geen probleem met de 

externe veiligheid door wegverkeer in het studiegebied zijn, verandert dit na aanleg van 

de Randweg niet. Vanwege deze situatie is ook de mogelijke cumulatie van risico's van 

spoorlijn en Randweg niet relevant. 

Effecten varianten 

De varianten hebben naar verwachting geen ander effect dan de basisvariant. 

Beoordeling 

De beoordeling van de effecten op de externe veiligheid in vergelijking met de 

referentiesituatie is opgenomen in tabel 7.35. 

Tabel 7.35 Beoordeling basisvariant (ten opzichte van de referentiesituatie) en de 

varianten (ten opzichte van de basisvariant) 

criterium beo ordellngvarianten criterium 
halfverdiept stall talud 

effect op risicocontouren 0 0 0 
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7.8.8 Totaal beoordeling hinder 

Tabel 7.36 Totaal beoordeling varianten ten opzichte van de basisvariant voor het 

thema hinder 

«sptct crttcrium subcriterium vtr i in tm «sptct crttcrium subcriterium 

halfverdiepl steil Ulud 

geluid geluidbelasting in 

woon- en 

werkomgeving 

geluidbelasting woningen + 0 geluid geluidbelasting in 

woon- en 

werkomgeving 
geluidbelasting geluid 

gevoelige bestemmingen 

0 0 

geluid 

indicatie geluidbelast 

oppervlak (indicatief) 

0 0 

trillingen trlUinghlnder 0 0 

lucht effect luchtkwaliteit 0 0 

licht effect op lichthinder 0 0 

externe 

veiligheid 

effect op 

risicocontouren 

0 0 

7.9 Sociale aspecten 

Inleiding 

Door de aanleg van de Randweg verandert de leefomgeving in het studiegebied. Hierdoor 

kunnen de bewoners en gebruikers van het studiegebied hun dagelijkse leefomgeving 

anders gaan ervaren. In deze paragraaf is aandacht besteed aan de belevingsaspecten 

van de Randweg, 

In tabel 7.37 is het beoordelingskader voor het thema sociale aspecten weergegeven 

Tabel 7.37 Beoordelingskader voor de sociale aspecten 

aspect criterium 

belevingseffecten visuele hinder belevingseffecten 

hinderbelevJng geluid 

belevingseffecten 

barrièrewerking, sociale relaties 

gedwongen vertrek aantal te amoveren woningen gedwongen vertrek 

aantal te amoveren bedrijven 

7.9.2 Belevingsaspecten 

7.9.2.1 Effecten basisalternatlef 

Visuele hinder 

De zichtbaarheid van de Randweg en van het verkeer op de Randweg kan als hinderlijk 

worden ervaren. Dit is zowel van belang als het gaat om de zichtbaarheid vanuit de open 

en groene gebieden van Maij, Gement en Bossche Broek als voor de zichtbaarheid vanuit 

de woonomgeving. 

Voor het zuidelijke gedeelte van de Randweg -tracédeel Z tussen de N65 er het noorde

lijke uiteinde van de tunnelbak- leidl de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught in vergelijking 

met de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling niet tot wezenlijke verande-
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ringen. De Randweg ligt hier grotendeels op een bestaande weg en doorkruist een gebied 

waar in de huidige situatie de verknoping van Bosscheweg en Vughterweg ligt. Ten noor

den daarvan ligt de Randweg in een tunnelbak en is daardoor niet zichtbaar. 

Voor het middendeel van hel tracé en het gedeelte ten zuiden van het Willem-l-college 

krijgt de Randweg in principe een ligging die leidt tot zichtbaarheid voor zowel de bewo

ners in de Vughterpoort als deels vanuit de Maij. De dwarsprofielen voor de weg (bijlage 

8] laten zien dat de afstand tussen de weg en de woningen aan de Willem van Oranjelaan 

betrekkelijk groot is. Als gevolg van de aanwezigheid van het geluidscherm van de 

Spoorlijn, de erfafscheidingen tussen de woningen en de spoorlijn en (waar nodig) het te 

bouwen geluidscherm tussen de Randweg en de spoorlijn (tabel 7.38) is vanuit de begane 

grond van de betreffende woningen het verkeer niet zichtbaar. Vanaf de eerste en tweede 

verdieping zal het verkeer wel (deels) zichtbaar zijn. De benodigde geluidschermen leiden 

tot een vermindering van het zicht vanuit de woningen (eerste en tweede verdieping) op 

het Drongelens kanaal. 

Tabel 7.38a Benodigde geluidschermen bij de onderzochte varianten (zie par. 7.2 

voor criteria). De schermen zijn geprojecteerd tussen Randweg en 

spoorlijn, vanaf de brug over het Drongelens kanaal in zuidelijke richting 

variant scenario geluidscherm variant scenario 
lengte (m) maximale hoogte 

(m) 
basis 50-1 700 2.5 basis 

70-2 700 5 

Bij scenario 70-2 zijn langere en hogere schermen nodig dan bij scenario 50-1. Dat leidt 

tot verminderd uitzicht naar de Gement (bij 50 km/uur nog wel mogelijk), maar beperkt 

het zicht op de Randweg zelf (bij 50 km/uur zijn met name vrachtwagens zichtbaar). 

Het exacte effect op de zichtbaarheid en het uitzicht hangt mede af van lokale factoren als 

Schuurtjes, bomen e.d. 

Voor het noordelijk deel van het tracé -tussen het Koning Willem I-college en het einde 

van het plangebied waar de Randweg overgaat in de bestaande Vlijmense weg- leidt de 

zichtbaarheid van de wegniet tot een toename van visuele hinder. De weg ligt deels op de 

bestaande weg en loopt deels door het gebied tussen ziekenhuis en school waar de 

zichtbaarheid van weg en verkeer niet tot hinder leidt. 

Voor de beoordeling van de eventuele visuele hinder is ook het perspectief van 

(fiets)recreanten in Maij en Honderdmotgen van belang. Vanuit de Maij (met name van de 

dijk van het Drongelens kanaal) is het verkeer op de Randweg bij de basisvariant 

zichtbaar, met name op het fietspad op de dijk van het Drongelens Kanaal. De 

(natuur)beleving kan hierdoor negatief beïnvloed worden. 

Tijdens de aanleg van de Randweg is er mogelijk tijdelijk sprake van visuele hinder en 

afname van de (natuur)belevingswaarde van de omgeving door bouwwerkzaamheden en 

bouwverkeer (kranen e.d.). 

Hinderbeleving geluld 

De geluidbelasting van een groot deel van de woningen in de Vughlerpoort neemt door de 

Randweg af (zie paragraaf 7.2). Voor de woningen langs de Willem van Oranjelaan, met 

name aan de noordzijde, ontstaat bij de Randweg een situatie dat een nieuwe geluidbron 

wordt geïntroduceerd in een gebied waarvandaan in de autonome ontwikkeling geen 
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verkeerslawaai komt (maar wel spoorlawaal). De hlnderbeleving door getuid neemt 

daardoor in deze zone toe. 

De geluidsbelasting op 1,5 m hoogte (kaarten 17 t /m 20. bijlage 7) geeft een indicatie van 

de verandering van geluidsbeleving in de Gement, Bossche Broek en Isabellabos (zie ook 

paragraaf 7.3), Afsluiting van de Honderdmorgensedijk leidt tot een afname van de 

geluidshinder in de Gement, wat de (natuur) beleving ten goede komt, in de 'kopman de 

Maij neemt de geluidshinder na aanleg van de Randweg toe, maar het effect op de 

recreatieverkeer op de Uaysteeg, Gementweg en Honderdmorgensdijk zal beperkt zijn. 

Geluidshinder van de Randweg zal wel een negatief effect hebben op de (natuur)beleving 

op het fietspad op de dijk langs het Drongelens Kanaal, Afname van de geluidshinder in 

het Bossche Broek zal de (natuur)belevingswaarde ten goede komen. 

Tijdens de aanleg van de Randweg is er tijdelijk sprake van geluidshinder en mogelijk 

afname van de (natuur)belevingswaarde door bouwwerkzaamheden (b.v. heien damwand, 

opbreken wegdek) en bouwverkeer. 

Barrière werking, sociale relaties 

Het effect van de Randweg op de barrièrewerking varieert per deelgebied. 

In de Vughterpoort verbetert de oversteekbaarheld van de Vughterweg door afname van 
de verkeersintensiteit. Reconstructie van de Vughterweg biedt mogelijkheden om de route 
naar 's-flertogenbosch aantrekkelijker en sociaal veiliger te maken. 
De oversteekbaarheld van het spoor via de Isabellataan verslechtert als de overgang op 
termijn zou worden afgesloten. Als de overweg wordt vervangen door een tunnel neemt de 
oversteekbaarheld sterk toe. De passage van het spoor via de Isabellataan verslechtert In 
dat geval wel voor wat betreft aantrekkelijkheid en sociale veiligheid. De waarde van de 
isabellalaan/Reutsedijk als recreatieve verbinding vanuit de Vughterpoort naar de 
Gement en Vughterheide verslechtert. Wel wordt een alternatieve route gecreëerd aan de 
zuidkant van de Isabellakazerne. 

In Vught-Noord leidt de afname van de verkeersintensiteit tot een verbeterde oversteek-

baarheid op de Bosscheweg. De afsluiting van de spoorpassage door de Loonse Baan, als 

onderdeel van de autonome ontwikkeling (mogelijk gemaakt door de noordelijke 

ontsluitingsweg van Vught), verbetert de oversteekbaarheld voor noord-zuid gericht 

verkeer. De weggevallen oost-west verbinding wordt gecompenseerd door de nieuwe 

verbinding ten zuiden van de Isabellakazerne, 

Belangrijk voor het langzaam verkeer is een goede afwikkeling op de rotonde Bossche-

weg-Verbinding Randweg, 

De langzaamverkeerroute langs het Drongelens Kanaal (relatie Vught - 's-Hertogenbosch) 

blijft bestaan, een goede oversteekbaarheld van de Randweg en Vlijmenseweg is 

verzekerd door middel van een beveiligde oversteek (ongelijkvloerse tunnel, 

middenberm, VRl), 

De afname van de verkeersintensiteit op het Willems-Wilhelminaplein biedt mogelijk

heden de oversteekbaarheld te verbeteren. 

Het Willem I College wordt beter bereikbaar door afname van de verkeersintensiteit op de 

Vlijmenseweg. Reconstructie van de Vlijmense weg biedt mogelijkheden de oversteek-

baarheid vanuit de stad/ Onderwljsboulevard verder te verbeteren. 

De barrièrewerking van de Vlijmenseweg voor het gebied ten zuiden van de Vlijmenseweg 

verandert niet wezenlijk na aanleg van de Randweg. De verkeersintensiteit neemt toe, 
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maar is in de referentJesituatie ook al hoog. De bereikbaarheid van Vught via de 

Honderdmorgensedijk verbetert voor het langzaam verkeer na afsluiting van de weg voor 

auto's. 

De Gement wordt moeilijker bereikbaar per auto na afsluiting van de Honderdmorgense

dijk. 

Tijdens de aanleg van de Randweg kan lokaal tijdelijk sprake zijn van een afname van de 

bereikbaarheid en vergroting van de barrierewerking van wegen. 

7.9.2.2 Effecten varianten 

variant 1 half verdiepte ligging 

visuele hinder 

Bij de halfverdiepte ligging van de Randweg neemt de zichtbaarheid van de weg en van 

het verkeer af. Doordat de weg achter een deel van de Willem van Oranjelaan ongeveer 2 

m lager ligt dan de basisvariant neemt ook de zichtbaarheid van het verkeer vanuit de wo

ningen (eerste en tweede verdieping) af. In combinatie met het geluidscherm is bij de 

basisvariant het verkeer op een groot deel van het weggedeelte achter de Willem van 

Oranjelaan niet zichtbaar. De verminderde zichtbaarheid gaat gepaard met een beter 

behoud van het uitzicht op Maij en Honderdmorgen, mede omdat de geluidwerende 

voorzieningen bij de halfverdiepte variant lager kunnen zijn dan bij de basisvariant. 

Bij 70 km/uur is het benodigde geluidsscherm weer zo hoog dat het uitzicht op de 

Gement beperkt wordt. 

Langs het zuidelijk deel van de Willem van Oranjelaan is het verschil met de basisvariant 

gering. 

De halfverdiepte variant is tevens minder zichtbaar vanuil de Maij doordat de weg onge

veer 2 m lager ligt dan de bovenzijde van de dijk van het Drongelens kanaal. 

Tabel 7.38t> Benodigde geluidschermen bij de onderzoctite varianten (zie par. 7.2 
voor criteria). De schermen zijn geprojecteerd tussen Randweg en 
spoorlijn, vanaf de brug over het Drongelens kanaal In zuidelijke richting 

variant scenario geluidscherm variant scenario 

lengte (m) maximale hoogte 

(m) 

steil talud 50-1 700 2,5 steil talud 

70-2 700 5 

halfverdiept 50-1 350 2 halfverdiept 

70-2 700 5 

Bij scenario 70-2 is het verschil in zichtbaarheid tussen de halfverdiepte variant en de 

basisvariant niet meer aanwezig, omdat voor beide gevallen een relatief lang en hoog 

scherm nodig is voor het realiseren vande voorkeursgrenswaarde. 

Bij variant 1 halfverdiept neemt de zichtbaarheid en daarmee tevens de visuele hinder 

vanuit de Gement af. 

fiinderbeleving geluid 

Er is - in een situatie met schermen- geen verschil tussen de basisvariant en de half

verdiepte variant. 
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barrierewerking, sociale relaties 
Half verdiepte aanleg van de Randweg heeft geen ander effect op de barrièrewerking dan 

de basisvariant. De fialf verdiepte ligging is voorzien op het traject langs het spoor, waar 

in de referentiesituatie geen oversteeiemogelijkheid of langzaamverkeers route is 

gelegen. 

variant 2 steil oosttalud 

visuele hinder 

De variant met steil talud levert voor de woningen geen wezenlijk andere visuele hinder 

op als de basisvariant. Vanaf de dijk van hel Drongelens kanaal aan de kant van de Maij is 

de weg dichterbij dan bij de basisvariant. De visuele hinder van de Randweg vanaf die 

zijde neemt derhalve toe. 

hinderbeleving geluid 

Er is - in een situatie met schermen- geen verschil tussen de basisvariant en de variant 
steil talud. 

barrièreweriting, sociale relaties 

Aanleg van de Randweg met een steil oosttalud heeft geen ander effect op de barrière

werking dan de basisvariant. Het steil talud is voorzien op het traject langs het spoor, 

waar in de referentiesituatie geen oversteekmogelijkheid of langzaam verkeersroute is 

gelegen. 

7.9.3 Gedwongen vertrek 

Effecten basisalternatief 

Voor de aanleg van de Randweg moet 1 woning en 1 bedrijf worden ontruimd. Daarnaast 
moei het verlaten benzinestation aan de Bosscheweg 1, recentlijk aangewezen als 
Rijksmonument worden gesloopt of verplaatst. 

Effecten varianten 

De varianten half verdiepte liggingen steil oosttalud hebben geen ander effect op het 

aspect gedwongen vertrek dat de basisvariant. 

Totaatbeoordeling sociale aspecten 

Tabel 7.39 geeft de totaalbeoordeling van de varianten op het thema sociale aspecten. 

Tabel 7,39 Beoordeling varianten ten opzichte van het basialternatief voor het 
thema sociale aspecten 

aspsct criterium v i r lmt 1 variant 2 
belevlngseffecten visuele hinder + 0 belevlngseffecten 

hinderbeleving geluid 0 0 
belevlngseffecten 

barrière werking, sociale relaties 0 0 
gedwongen vertrek aantal te amoveren woningen 0 0 gedwongen vertrek 

aantal te amoveren bedrijven 0 0 
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8 Beoordeling 

In dit hoofdstuk zijn samenvattend de effecten van de basisvariant en de beide varianten 

beschreven. Per variant is een beschrijving van de belangrijiate kenmerken, voor- en 

nadelen beschreven. Tevens wordt ingegaan op de toekomstvastheid van de oplossings

richtingen en de kosteneffectiviteit van mogelijke (inrichtings)maatregelen om de effecten 

van de Randweg te verminderen 

8.1 Beschouwing per variant 

8.1.1 Basisalternatief 

De basisvariant is tot stand gekomen na een langdurig proces van ontwerp, overleg en bij
stellen. De uitkomst van dit proces is een wegontwerp waarin zo veel mogelijk rekening is 
gehouden met de bestaande waarden en functies in het inpassingsgebied. In vergelijking 
met de basisvariant, zoals beschreven in de startnotitie, is het alignement verder geopti
maliseerd voor het gedeelte juist ten noorden van de tunnetbak. Hier is uiteindelijk 
gekozen voor een ligging dichter bij de spoorlijn, waardoor het ruimtebeslag in het 
noordelijk deel van het isabellabosje (verder) is verkleind. 

Ondanks de grote inspanningen om effecten te voorkomen en Ie beperken heeft de 

basisvariant gevolgen voor het milieu. De gevolgen zijn grotendeels gerelateerd aan het 

ruimtebeslag en de waarden van het gebied waar de Randweg wordt gesitueerd en aan 

het gebruik van de weg door autoverkeer (emissie van geluid, zichtbaarheid). 

Met name ter hoogte van het Isabellabos, langs het bestaande kanaal en in de Maij gaan 

kleine arealen van gebieden met (beperkte) natuurwaarden verloren. De aardkundige, 

cultuurhistorische en archeologische waarden van het gebied dat verloren gaat zijn 

gering. 

Een deel van de effecten op natuurwaarden is tijdelijk (bijvoorbeeld de aantasting van de 

flora op de dijk van het Drongetens kanaal). De aantasting van het Habitat-gebied blijft 

beperkt tot de uiterste rand. Het slotenpatroon in het oostelijk deel van de Maij wordt 

door de basisvariant in principe niet geraakt (wellicht is wel een kleine verschuiving van 

de sloot nodig vanwege hel verplaatsen van de rioolpersleiding; dit zou een beperkte, 

lokale en tijdelijke aantasting van de ecologische functie van de sloot kunnen betekenen) 

en de wezenlijke kenmerken van het gebied worden niet aangetast. Dit wordt mede ver

oorzaakt door het gegeven dat de Randweg grondwaterneutraal zal worden gerealiseerd. 

De voor Maij en Gement essentiële (diepe) kwelstroom wordt door de Randweg niet 

beïnvloed. Aandacht hiervoor in de aanlegfase is noodzakelijk. Een deel van het 

Isabellabosje zal door de aanleg van de Randweg verloren gaan. 

Een belangrijk positief effect voor de Gement rs de voorgenomen afsluiting van de 

Honderdmorgensedijk, die in de huidige situatie, mede als gevolg van de onvoldoende 

capaciteit van de Vughterweg en de Vlijmenseweg, functioneert als sluiproute (afsluiten 

hangt bestuurlijk samen met de aanleg van de Randweg). De geluidbelasting in Maij en 

Gement neemt hierdoor af. Door het afsluiten van de Hondermorgensedijk wordt tevens 

de leefbaarheidssituatie in Vught-noord (Kampdijklaan) verbeterd. Voor de Kampdijklaan 

geldt dat door de recent ingestelde 30 km-zone de belasting door wegverkeer reeds wordt 

aangepakt. Hel afsluiten van de Honderdmorgensedijk voor doorgaand verkeer wordt 
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8.1.4 Beoordeling van snelheidsregime 

In het MER zijn de effecten beschreven voor twee scenario's voor wat betreft de toege

stane snelheid op de Randweg. Het snelheidsregime heeft effect op de verkeersaantrek-

kende werking van de weg en daarmee op de verkeerskundige prestatie. Op dat aspect 

wordt nader ingegaan in paragraaf 8.2. 

De verschillen in de toegestane snelheid op de Randweg komen tot uiting in verschillen in 

de milieubelasting van de omgeving van de weg. 

De Scenarios met een snelheid van 70 km/uur leiden, zowel bij de basisvariant als bij de 

halfverdiepte variant, tot een duidelijk hogere belasting van de omgeving met geluid. Dit 

effect is waarneembaar in het open gebied van de Gement en bij de geluidgevoelige 

bestemmingen langs de Randweg. 

Voor de woningen in de Vughterpoort is het verschil (tussen de scenario's 50-1 en 70-2) 

ongeveer 1 tot 3 dB(A), zowel bij de basisvariant als bij de halfverdiepte variant. Ook bij 

het Koning Willem 1- College is het verschil in geluidbelasting op de naarde Randweg 

gekeerde gevels van deze orde van grootte. 

B.2 Toekomstvastheid 

In de paragrafen 5.8 en 7.2 van dit MER zijn de verkeerstechnische aspecten van de 

bestaande wegenstructuur, de autonome ontwikkelingen en de effecten van de Randweg 

beschreven. Voor de Randweg zijn de effecten beschreven voor vier modellen, die combi

naties zijn van scenarios met betrekking tot de algemene ontwikkeling van het verkeers

aanbod (scenario 1: volgens vigerend beleid, scenario 2: niet realiseren van beleid) en het 

snelheidsregime op de Randweg (50 of 70 km/h). 

Op basis van de verkeersgegevens is al eerder geconcludeerd dat een ingrijpende verbe

tering van de wegen structuur in het studiegebied noodzakelijk is om in de toekomst een 

vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer mogelijk te maken. De ontoereikendheid van 

de bestaande infrastructuur wordt geïllustreerd door de zeer hoge l/C-verhoudingen op 

een aantal wegen in het plangebied (figuur 8.1). Met name op de doorgaande wegen 

(Vlijmenseweg, Vughterweg) treden l/C-waarden (ver) boven 1 op, hetgeen duidt op een 

zeer slechte verkeersafwikkeling. Deze situatie frusteert niet alleen het goed functioneren 

van 's-Hertogenbosch, maar rs tevens een ernstige bedreiging voor de ontwikkeling van 

het Paleiskwartier, de Onderwijsboulevard en Willemspoort. Deze ontwikkeling is 

meegenomen in de verkeersmodellen en komt onder andere tot uiting in de sterke 

toename van de verkeersbelasting van de Vlijmense weg. De genoemde ontwikkelingen 

zijn kernpunten van het ruimtelijk en economisch beleid van 's-Hertogenbosch. 

De uitgevoerde modelberekeningen laten zien dat door de Randweg 's-Hertogenbosch de 

bereikbaarheidsproblematiek in het studiegebied kan worden opgelost. Voor de periode 

tot 2015 -he l gehanteerde modeljaar- zijn de genoemde ontwikkelingen in 's-Hertogen

bosch voor een belangrijk deel gerealiseerd (zie hoofdstuk S). Dit betekent dat voor de 

periode 2002-2015 een lokaal zeer sterke groei van het verkeersaanbod optreedt als 

gevolg van de ruimtelijke ontwikkelingen, maar dal voor de periode daarna het 

verkeersaanbod de normale trend zal volgen en geen extra toename zal laten zien door 

verdere ruimtelijke ontwikkelingen. 

De modelresultaten -voor de Randweg en belangrijke ontsluitingswegen als l/C-

verhoudingen gepresenteerd in figuur 8,2- laten zien dat de Randweg zal leiden tot een 

goede spreiding van het verkeer over het wegennet. De Randweg zelf zal als hoofdader 

gaan functioneren en het beslaande wegennet in belangrijke mate ontlasten. Voor enkele 
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wegen -met name de Vlijmenseweg- blijven de l/C-verhoudingen aan de hoge kant, zodat 

hier wellicht aanvullende maatregelen nodig zijn. 

De capaciteit van de Randweg is voor de modellen 50-1 en 50-2 voldoende voor de 

periode tot 2015. Voorde periode daarna -meteen naar verwachting minder sterke groei 

van het verkeersaanbod- is dan nog voldoende restcapaciteit aanwezig. Voor de modellen 

70-1 en 70-2 wordt de capaciteitsgrens van de Randweg eerder bereikt; voor het planjaar 

2015 wordt dan bij model 70-2 een l/C-verhoud ing rond 1 verwacht. Deze toename van de 

intensiteit op de Randweg wordt voor een deel veroorzaakt door een grotere rol van de 

Randweg als alternatieve route (via de Randweg in plaats van over de A2 en A59); ook 

trekt de Randweg dan iets meer verkeer van het onderliggend wegennet (zoals de 

Vlijmenseweg). 

Op grond hiervan kan worden vastgesteld dat het (te) aantrekkelijk maken van de Rand

weg, door het toestaan van een snelheid van 70 km/h, de eigenlijke functie van de Rand

weg in gevaar kan brengen. Overigens kan hierbij worden aangetekend dat het gebruikte 

verkeersmodel bij de toedeling van verkeer aan wegvakken niet kijkt naarde beschikbare 

capaciteit en de alSvikkelingskwaliteit; in de feitelijke situatie zal het (niet-bestem-

mings)verkeer een alternatieve route (bijvoorbeeld via A2 en A59) kiezen als de Randweg 

te vol is. 

De verschillen tussen de scenario's 1 en 2 zijn betrekkelijk klein. Voor het studiegebied 

wordt dit deels veroorzaakt door de dominantie van de ruimtelijke ontwikkeling in 's-

Hertogenbosch zelf, die zullen leiden tot een sterke groei van het verkeersaanbod. 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de Randweg voor de periode tot 2015 een 

goede oplossing voor de verkeersproblematiek in de zuidflank van 's-Hertogenbosch kan 

bieden. Door de afvlakkende groei van het verkeersaanbod voor de periode daaropvol

gend blijft de oplossing voldoen, waarbij het echter van belang is om maatregelen te 

treffen om doorgaand verkeer in de relatie A2-A59 te weren, bijvoorbeeld door een strikte 

handhaving van een snelheid van 50 km/h op de Randweg. 

Hguur 6.1 l/C-verhoudingen voor belangrijke wegen in het studiegebied voor de 

huidige situatie en twee scenario's voor de autonome ontwikkeling 
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Figuur 8.2 l/C-verhoudingen voor de Randweg en belangrijke wegen )n het 

studiegebied voor vier scenario's modellen (combinaties van scenarios 

verkeersontwitikelingen snelheid op Randweg) 

8.3 Meest-mitieuvriendelijk alternatief 

In de startnotitie is aangegeven dat de basisvariant kan worden beschouwd als het meest-

milieuvriendelijk alternatief. Inde richtlijnen is aangegeven dat er een verdere optimali

satie van het tracé mogelijk zou kunnen zijn. Op basis van hiervan is het alignement van 

de varianten aangepast, waardoor het ruimtebeslag in het noordelijk deel van het Isa bel

labos is beperkt. 

Uit de beschijving van de effecten van de varianten blijkt dat voor een aantal milieu

aspecten de Randweg leidt tot positieve milieugevolgen; dit zijn met name de aspecten 

die te maken hebben met de leefomgeving. Anderzijds hebben alle varianten effecten op 

natuurwaarden. Door het gebruik van een geluidarm verhardingstype wordt de geluid

emissie door een brongerichte maatregel aangepakt. Voor het MMA dient daarom ook het 

snelheidsregime van 50 km/uur uitgangspunt te zijn. 

Aangrijpingspunt voor het MMA is -naast het optimaliseren van het tracé zoals aange

geven in de richtlijnen- het verder beperken van de effecten op natuurwaarden. Daarbij 

zou variant l(halfverdiept) als startpunt moeten worden genomen, omdat deze zowel voor 

de leefomgeving in deVughterpoort als voor de Maij deze variant als meest gunstig kan 

worden beoordeeld. Een negatief aspect van deze variant is echter het (iets grotere) 

ruimtebeslag in de Maij. Dit kan verder worden teruggebracht door de taluds van de 

kanaaldijken aan te passen en eventueel de ruimte tussen wegen kanaal krapper te 

dimensioneren. 

Bij het MMA zouden verder maatregelen kunnen worden genomen om de emissie van licht 

en geluid naarde Maij verder terug te dringen. Met name ter plaatse de aansluiting van de 

Magistratenlaan op de Randweg bij de brug over het Drongelens kanaal -hooggelegen en 

zichtbaar vanuit de Maij- kan een goede afscherming leiden tot een beperking van de hoe

veelheid geluid in de Maij en tot een vermindering van de visuele effecten van de Rand

weg. 
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aantasting en het nee-ten;ij principe 

Bij aanleg van de Randweg worden onderdelen van de GHS aangetast. Een deel van het 

oppervlak verdwijnt tijdelijk, en ander deel wordt gereconstrueerd. 

Bij aantasting van de GHS geldt het "nee-tenzij"principe zoals uitgewerkt in het Streek

plan [Provincie Noord-Brabnt. 20O2al, Hel nee-ten?ij principe bestaat uit drie stappen: 

aantonen zwaarwegend maatschappelijk belang 

aantonen dat geen alternatieve locaties buiten de GHS bestaan 

aantonen dat et geen andere oplossing is waarbij aantasting van natuurwaarden kan 

worden voorkomen of worden verminderd (gemitigeerd). 

Het nee-tenzij principe is uitgewerkt in bijlage 9- Het aantonen van het zwaarwegend 

maatschappelijk belang komt voort uit de probleemstelling in hoofdstuk 2. Het onderzoek 

naar alternatieven is gebaseerd op hoofdstuk 2 (probleemstelling),3 (voorgeschiedenis) 

en 6 (voorgenomen activiteit en alternatieven en varianten) 

voorkomen en mitigatle 

Aantasting van natuurwaarden moet zoveel mogelijk worden voorkomen, danwei beperkt 

[Provincie Noord-Brabant, 2002a; Gemeente 's-Hertogenbosch, 1999c]. 

In de ontwerpen voor de basisvariant en de varianten Is een aantal mitigerende maat

regelen voorzien en worden mogelijkheden opengehouden om verdere mitigerende en 

compenserende maatregelen te nemen. 

• het tracé van de Randweg Is zodanig gekozen dat het ruimtebeslag in de Malj en het 
Isabellabos beperkt Is. 

• door de Randweg (gedeeltelijk) half verdiept aan te leggen worden de uitstralings

effecten van geluid en licht in de Maij en de Gement minder. 

• de tracekeuze en eventueel halfverdiepte ligging van de Randweg leveren ook winst 

op voor de natuur- en landschapsbeleving in de Gement. Door de tracekeuze blijft het 

huidige 'open' landschapsbeeld bewaard en de half verdiepte ligging zorgt ervoor dat 

de weg vanuit de Gement minder zichtbaar en hoorbaar Is. Een goede landschappe

lijke inpassing van de weg, door bijvoorbeeld afschermende beplanting, moet het 

landschapsbeeld van de Gement versterken. 

• langs het tracé geplaatste geluidsschermen kunnen licht- en geluldverstorrng 

beperken, 

• er kan stroolllchtarme wegverllchting toegepast worden. 

• door de toepassing van geluidsarm asfalt wordt de geluidsverstoring in de groene 

hoofdstructuur ten gevolge van de Randweg beperkt. Ten gevolge van de afsluiting 

van de Honderdmogensedijk neemt de geluidsverstoring zelfs af ten opzichte van de 

huidige situatie. 

• op de Randweg wordt een maximum snelheid van 50 km/uur ingesteld. Om te voor

komen dat weggebruikers sneller dan 50 km/uur gaan rijden, met onder andere 

negatieve gevolgen voor de geluldsverstoring In de Malj, worden maatregelen 

genomen om de snelheid te handhaven. Dit gebeurt in de vorm van (permanente) 

snelheidscontroles. Ook valt te denken aan (optische) versmalling van rijbanen en op 

50 km/uur afgestelde groene golven, 

• de Randweg (en de tunnels) wordt zodanig ontworpen en uitgevoerd dat de effecten 

op de grondwaterstand minimaal zijn. De kans op verdroging wordt geminimaliseerd 

door de tunnels lekvrij aan te leggen en gebruik te maken van onderwaterbeton. 
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• de aantasting van het (oppervlakte) water ten gevolge van de uitstoot van schadelijke 

stoffen van de weg (strooizout. olie, lood, rubber,....) zal worden tegengegaan door 

voor de Randweg een eigen waterhuishoudingsysteem te creëren door de aanleg van 

een gescheiden rioleringsstelsel. Tevens wordt onderzocht in hoeverre gebruik 

gemaakt kan worden van energieopslag in het asfalt, zodat geen strooizout meer 

toegepast hoeft te worden. 

8ij de aanleg van de Randweg kunnen de werkzaamheden enigszins worden aangepast 

zodat de kans op het doden van dieren of het vernietigen van planten wordt beperkt. 

Hierbij valt onder meer te denken aan: 

• het leegpompen van sloten, enige tijd voordat deze worden gedempt. Amflbieën 

krijgen zo de kans weg te kruipen 

• het in depot zetten van beschermde plantensoorten waarna deze na de werkzaam

heden weer worden teruggeplant. Een alternatief is het maalsel (met zaad) te 

bewaren en na uitvoering terug te brengen in het gebied 

• het verdrijven van kleine zoogdieren voordat een terrein wordt vergraven 

• het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in een, voor vleermuizen, 

gunstige periode 

• geen werkzaamheden te verrichten in de broedtijd van vogels. 

• tijdens de aanlegfase wordt gebruik gemaakt van retourbemaling zodat de 

grondwaterstanddaling beperkt blijft tot de directe omgeving van de weg. Er treedt 

geen verdroging op in het gebied. Er is geen sprake van bronbemaling door de 

toepassing van waterdichte tunnelbakken. 

Deze maatregelen kunnen eigenlijk worden beschouwd als sluitposten van een ontwerp

proces, dat er op is gericht geweest om milieueffecten zo veel mogelijk te voorkomen. 

Door de keuze van het tracé worden effecten in belangrijke mate tegengegaan en 

gereduceerd. 

In het ontwerp is rekening gehouden met het eventueel aanleggen van een ecologische 

verbindingszone tussen Gement en Bossche Broek. 

compensatie 
Natuurwaarden die blijvend verloren gaan moeten kwantitatief en kwalitatief gecom

penseerd worden. Uitgaande van het aangetaste oppervlak en het natuurdoel is een 

kwaliteitstoeslag vereist. De op basis hiervan vereiste compensatie is weergegeven in 

tabel 8 .1 . 

Het permanente ruimtebeslag betreft de Maij en het Isabellabos en en bedraagt 3,5 ha. 

Inclusief de kwaliteitstoeslag moet hiervoor 4,8 ha gecompenseerd worden. Drongelens 

kanaal, de dijken langs het Drongelens kanaal en de langstraatspoordijk worden 

gereconstrueerd. Alleen de kwaliteitstoeslag, in totaal 3 ha moet gecompenseerd worden. 

Totaal te compenseren oppervlak is 7,8 ha. 

Behalve het ruimteverlies moet ook het kwaliteitsverlies (bijvoorbeeld door geluid) 

gecompenseerd worden. 

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft (in principe) ruimte beschikbaar voor compensatie: 

ï 11 ha in het zuidelijk deel van de Honderdmorgen tussen Drongelens kanaal, Maysteeg, 

Gementweg en Honderdmorgensdijk (grondgebied gemeente Vught). 
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Tabel 8.1 Oppervlakte te compenseren GHS 

GHS-element natuurdoel Verstoord 

opp. (ha) 

recon 

Structie 

Kwaliteits

toeslag 

Compensatie 

opp. (ha) 

Maij nat-vochtig 

grasland 

3.2 nee 0.33 4,3 

Isabellabos nat natuurbos 0.3 nee 0,66 0,5 

Drongelens 

kanaal 

dagvlinders In 

natte biotopen 

(rietland) 

1.2 ja 0.33 0.4 

westelijke dijk 

Drongelens 

kanaal 

droog soortenrljk 

grasland 
2.0 ia 0.66 1.3 

oostelijke dijk 

Drongelens 

kanaal 

droog soortenrljk 

grasland 
0.9 la 0,66 0,6 

Langstraat 

spoordijk 

Droog soortenrljk 

grasland 
1.1 1» 0,66 0,7 

totaal 8.7 5,2 7,8 

De voor de Randweg benodigde compensatie van aantasting van natuurwaarden wordt in 
In een compensatleplan bij het bestemmingsplan verder uitgewerkt. De bepaling van de 
terug te brengen omvang en kwaliteiten van de benodigde compensatie zal plaatsvinden 
In overleg met de bevoegde instanties en op basis van vastgestelde compensatie
regelingen. 

8.5 Slotbeschouwing en kosteneffectiviteit 

Inleiding 

De in dit MER verzamelde informatie kan worden gebruikt voor een slotbeschouwing over 
de Randweg. Daarbij kan aan de orde komen de vraag in hoeverre de Randweg voldoet en 
kan worden Ingegaan op de vraag of het maatschappelijk nut van de ingreep opweegt 
tegen de effecten van de ingreep. 

In de richtlijnen voor dit MER is gevraagd om aandacht te besteden aan de kosten

effectiviteit van het project Randweg 's-Hertogenbosch-Vught. Er is aangegeven dat een 

beschouwing over de kosteneffectiviteit verder gaal dan het beschrijven van de milieu

effecten van het voornemen, maar van belang kan zijn in het kader van de besluitvorming. 

In deze paragraaf zijn daarom verschillende facetten van de kosteneffectiviteit van het 

voornemen beschreven. Het gaal om een beperkte beschrijving, die niet zo ver gaat als 

een (maatschappelijke) kosten-baten analyse (MKBA). Voor grote infrastructurele 

projecten is een systematiek voor het uitvoeren van een kosten-batenanalyse 

ontwikkeld^, die voor dit MER echter als te uitgebreid wordt ervaren. In deze paragraaf is 

daarom een beperktere invulling gegeven aan de beschrijving van de kosten en de baten 

van de Randweg. 
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Met betrekking tot een beschrijving van de kosteneffectiviteit kunnen in het geval van de 

Randweg drie mogelijke niveau's worden aangemerkt, namelijk: 

1. het project niveau: wat is de kosteneffectiviteit van de aanleg van de Randweg, welke 

directe en indirecte kosten zijn gemoeid met de aanlegen het beheer van de 

Randweg en welke baten levert de Randweg op? 

2. het rnrichtingsniveau: wat zijn de baten (de meerwaarde) van aanvullende 

mitigerende maatregelen c.q. varianten in het ontwerp van de Randweg in verhouding 

tot de extra kosten? 

3. het strategisch niveau: wat is - in retrospectief- de meerwaarde van het in dit MER 

beschreven model voor de Randweg ten opzichte van de Zuidweststructuur zoals die 

in de oorspronkelijke plannen in in het MER uit 1992 was opgenomen? Hoe zouden in 

dat kader ook andere afgeschreven alternatieven kunnen worden beoordeeld? 

Met betrekking tot punt 3 kan worden gesteld dat een dergelijke beschouwing, hoewel In 

principe interessant, op deze plaats ats weinig zinvol moet worden beschouwd. De afge

vallen alternatieven zijn immers allemaal gemotiveerd afgevallen en als niet realistisch 

aangemerkt. 

Op inrichtingsniveau (punt 2) zijn in hoofdstuk 2 en in hoofdstuk 6 reeds opmerkingen 

gemaakt. Bij de ontwikkeling, uitwerking en beoordeling van de inrichtingsmogelijkheden 

voor de Randweg is rekening gehouden mei de mogelijke meerwaarde van inrichtings

varianten in relatie tot de meerkosten. Er is daar geconcludeerd dat (dat opzichte van de 

basisvariant beperkte) extra voorzieningen (kunnen) leiden tot kleinere milieueffecten. 

Met name de halfverdiepte variant, die kan worden gerealiseerd voor ongeveer gelijke 

kosten als de basisvariant, leidt tot geringere milieueffecten. 

In aanvulling op de beschouwingen in hoofdstuk 2 en 6 kan nog het volgende worden 

gesteld. In dit MER zijn voor de verkeersbelasting vier scenario's doorgerekend. Daarbij is 

de keuze in de toegestane snelheid op de weg (50 of 70 km/uur) een variabele waarin 

door de initiatiefnemer zelf een keuze kan worden gemaakt. 

De scenario's met 50 km/uur leiden tot een lagere geluidbelasting in de Gement en In de 

woonomgeving van de Vughterpoort. Het instellen van 50 km/uur is een eenvoudige en 

effectieve maatregel (er zijn wel kosten te maken voor handhaving en/of voor het 

aanbrengen van voorzieningen die de optredende snelheden daadwerkelijk beheersen). 

Vanuit kosteneffectiviteit is dil dan ook een effectieve maatregel. 

Gezien het voorgaande rest dan een beschouwing van de kosteneffectiviteit van de 

Randweg op projectniveau. 

Gezien het voorgaande rest dan een beschouwing van de kosteneffectiviteit van de 

Randweg op projectniveau. 

8.5.2 Slotbeschouwing 

De beoordeling van de kosteneffectiviteit van de Randweg op projectniveau komt neer op 

een beoordeling van 'nut en noodzaak'van de Randweg. Om hier een (semi)kwantitatief 

inzicht in te verschaffen is een uitgebreide analyse van de (maatschappelijke) kosten en 

baten van de Randweg nodig. Er is besloten om deze uitgebreide analyse tn het kader van 

dit MER niet uit te voeren. Uil de analyse van de verkeerssituatie en de ruimtelijke ontwik

kelingen in het studiegebied kan immers worden afgeleid dat het aanleggen van de Rand

weg noodzakelijk is: zonder de Randweg kunnen de voorgenomen ruimtelijke ontwikke

lingen niet worden gerealiseerd. De (maatschappelijke) baten van de Randweg zijn der

halve zeer hoog. Daarnaast levert de Randweg een duidelijke bijdrage aan het verbeteren 

van de kwaliteit van het leefmilieu, met name in de Vughterpoort. 
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De beschrijving van de effecten van de Randweg maken duidelijk dat de Randweg kan 

worden beschouwd als een duurzame, probleemoplossende ingreep, met een zodanige 

vormgeving en situering dat optimaal wordt ingespeeld op de beperkingen van het 

inpassingsgebied en de effecten zo veel mogelijk worden beperkt. De halfverdiepte 

variant biedt hierbij nog het beste perspectief. Door het uitgekiende ontwerp van de Rand

weg worden de bestaande en potentiële, nog te ontwikkelen waarden van natuur en land

schap zo veel mogelijk gespaard. Door bij de Randweg uit te gaan van een snelheid van 

50 km/uur worden effecten op de omgeving zo veel mogelijk voorkomen en wordt voor 

een langere periode een oplossing van de verkeersproblematiek geboden. Tegelijkertijd is 

het van belang zijn om bij het definitief ontwerp van de weg bij het alignement en de 

dimensionering van de (kostbare) kunstwerken rekening te blijven houden met een 

eventuele toekomstige aanpassing van de maximumsnelheid op de Randweg. 

Gezien de doelen van de Randweg, waartoe naast het oplossen van de problematiek van 

de bestaande verkeerskundige knelpunten ook behoort het mogelijk maken van de stede

lijke ontwikkelingen in het centrum van 's-Hertogenbosch, wordt het aanleggen van de 

Randweg als kosteneffectief beschouwd. 
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Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van leemten in kennis en de betekenis 

hiervan voor de besluitvorming. Daarnaast wordt een opzet gegeven voor een 

evaluatieprogramma. 

9.1 Leemten in itennis 

Algemeen 

Het aantal leemten in kennis in dit MER is gering. De Randweg is een project met een 

lange voorgeschiedenis. In het studiegebied is al eerder een MER opgesteld voor een 

ontsluitingsstructuur Zuidweststructuur |BRO, 1992]. In de voorbereiding van de m.e.r. 

procedure rond de Randweg is door de initiatiefnemer al eerder een afwegingsrapport 

gemaakt Rapport Draagvlak en Haalbaarheid Randweg [gemeente 's-Hertogenbosch, 

2001a]. Ook de startnotitie voor de Randweg heeft veel informatie inzichtelijk gemaakt 

(gemeente 's-Hertogenbosch, 2002a]. Op basis van de gegevensinventarisatie in de 

Startnotitie is aanvullend onderzoek verricht naar ecologische en archeologische waarden 

[respectievelijk Natuurbalans, 2002 en Raap, 2002], Ten behoeve van het MER is 

uitgebreid modelonderzoek verricht naar de verkeers- en geluidseffecten van de 

Randweg. 

Beleid en besluitvormingskader 

Tegelijkertijd met het MER Randweg wordt door de gemeente 's-Hertogenbosch een 
totaalvisie voorde ontwikkelingvan het gebied als geheel opgesteld [Arcadis, 2002b]. De 

projectvoorstellen zijn in concept bekend, maar nog niet definitiefvastgesteld. Aanleg van 

de Randweg mag de overige ontwikkelingen in het gebied niet onmogelijk maken en dient 

waar mogelijk afgestemd te worden op de totaalvisie. 

Met name het waterbeleid en de toekomstige aanpak van de hoogwaterbestrijding 

(aanpassing Drongelens kanaal, Gement als retentiegebied, hoogwaterafvoer via 
ecologische verbindingszones rondom fort Isabella) is nog in ontwikkeling. 

De nog bestaande onduidelijkheid over de totaalvisie in het algemeen en het waterbeleid 

in het bijzonder heeft echter geen invloed op de besluitvorming voor de Randweg, omdat 

de Randweg zo ontworpen is dat de weg de overige ontwikkelingen in het gebied niet 

onmogelijk maken. 

Verkeer 

De verkeerseffecten van de Randweg zijn uitvoering in paragraaf 7.2 beschreven. Een 

leemte in kennis is de definitieve ontsluitingsstructuur in Vught-Noord. 

Daarnaast moet bij interpretatie van de model-resultaten rekening worden met het feit dat 

een "alles of niets" toedeling gebruikt is en dat er in het model geen rekening gehouden 

wordt met de capaciteit van de weg. 

Voor de beeldvorming en de afweging tussen de varianten heeft dit echter geen effect. 

Natuur 

Voor natuur zijn er geen leemten in kennis, de gebruikte archïefgegevens van de provincie 

en de VOFF en de aanvullende ecologische inventarisatie in het voorjaar en de zomer van 

2002 geven een compleet beeld van de ecologisch waarden in en rond het plangebied van 

de Randweg. 
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Bodem 

Oe bodemkwaliteit is niet in het gehele plangebied bekend. Daar dient nader onderzoek 

naar verricht te worden. Met name kennis van de exacte vervuiling van het slib in het 

Drongelens Kanaal is van belang. Voorde beoordeling van effecten van de Randweg is 

uitgegaan van een worst-case scenario. De afweging tussen de varianten wordt niet 

beïnvloed, mogelijk wel de kostenpost voor het verwijderen van het verontreinigende slib. 

Water 

In hel najaar van 2002 zijn peilbuizen geplaatst om een actueel beeld van de 

grondwaterstanden te krijgen [Arcadis, 2002c]. 

Landschap, archeologie en cultuurhistorie 

De gegevens met betrekking tot landschap, archeologie en cultuurhistorie zijn voldoende 

voor de effecten bepaling en de afweging tussen de varianten. Met de aanvullende 

archeologische inventarisatie een actueel beeld van de archeologische waarde van het 

plangebied verkregen [RAAP, 2002]. 

Enige leemte in kennis is de vraag wat er moet/kan gebeuren met de het benzinestation 

aan de Vughterweg dat recent is aangewezen als rijksmonument, maar dat niet 

gehandhaafd kan blijven bij aanleg van de Randweg. 

Ruimtegebruik en Stedenbouw 

De gegevens met betrekking tot ruimtegebruik en stedenbouw zijn voldoende voor de 

effectenbepaling en de afweging tussen de varianten. 

Hinder 
Met betrekking tot de bepaling van de geluidshinder is de onduidelijkheid over de 
nieuwbouwplannen van zowel Willem-I college en Jeroen Bosch ziekenhuis een leemte in 
kennis. De geluidsbelasting door de Randweg is bepaald op de huidige gevel, terwijl de 
geluidsbelasting op de nieuwe gevel maatgevend is voor eventuele geluidswerende 
maatregelen. Dit heeft echter geen invloed op de besluitvorming voor de randweg, wel op 
de eventuele mogelijke/ benodigde mitigerende en compenserende maatregelen. 

Sociale aspecten 

De gegevens met betrekking tot sociale aspecten zijn voldoende voor de effectenbepaling 

en de afweging tussen de varianten 
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9.2 Aanzet voor het evaluatieprogramma 

9.2.1 Doelstellingen evaluatie 

Wettelijk bestaat bij activiteiten die worden voorbereid met behulp van m.e.r. de 

verplichting om evaluatieonderzoek te (laten) verrichten. In een MER dient daarom een 

voorstel voor een evaluatieprogramma Ie worden opgenomen. 

Voor de ontwikkeling van de Randweg dient de evaluatie verschillende doelen, namelijk: 

• het invullen van leemten in kennis; 

• het vergelijken van de daadwerkelijk optredende milieugevolgen met de in dit MER 

voorspelde gevolgen; 

• het waarborgen dat de ontwikkeling plaatsvindt volgens de gestelde doelen en de in 

het MER en voor de besluitvorming gehanteerde uitgangspunten. 

9.2.2 Kennisontwikkeling en monitoring milieugevolgen 

Ten eerste kunnen door evaluatie de (relevante) leemten in kennis worden ingevuld. Bij de 

Randweg gaat het hierbij specifiek om: 

geluidsbelasting op de toekomstige gevels van Jeroen Bosch ziekenhuis en Willem I 

college 

mate van verontreiniging (met name het slib in het Drongelens Kanaal) 

Daarnaast dient in de evaluatie te worden nagegaan, in hoeverre de in het MER 

voorspelde effecten daadwerkelijk op zullen treden (monitoring milieugevolgen). 

Aandachtspunten zijn: 

• het monitoren van (de effecten op) flora en fauna in de omgeving van het plangebied; 

• het monitoren van {de effecten op) hydrologie in de omgeving van het plangebied, 

met name In de omgeving van de lunnelbakken en Maij; 

• het hanteren van een geluidsboekhouding; 

• het hanteren van een systeem voor het registreren en behandelen van eventuele 

klachten inzake de diverse hinder aspecten. Een belangrijk element van de aanpak op 

dit punt dient de openheid naar en de bereikbaarheid voor de bewoners in de 

omgeving van de Randweg te zijn. De aanpak kan in overleg met de omgeving worden 

vormgegeven; 

• nagaan of alle voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen zijn 

uitgevoerd; 
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Begrippen en afkortingen 

oran|ewoud 

aandachtssoort 

abjotjsch 

akoestisch 

alternatief 

archeologie 

areaal 

aspect 

autonome ontwikkeling 

avifauna 

Awb 

barrière 

basisalternatief 

beoordelingskader 

bestemmingsplan 

bevoegd gezag 

biotisch 

biotoop 

black spot 

nationaal of regionaal bedreigde en/of kwetsbare soort waarvoor 

binnen het natuur- en landschapsbeleid speciale beschermings

maatregelen gelden 

behorend tot de niet-levende natuur 

(lucht, bodem en water) 

betreffende geluid 

manier waarop de voorgenomen activiteit kan worden 

gerealiseerd 

wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en 

opgravingen 

1. verspreidingsgebied van een planten- of diersoort 

2. Oppervlak 

deelonderwerp voor de effectenbepaling (onderdeel van een 

thema) 

1. Ruimtelijk-planologische ontwikkeling van het studiegebied 

op basis van bestaand en voorgenomen beleid, ;onder de 

voorgenomenactiviteit. 

2. Ontwikkeling van het studiegebied zonder de voorgenomen 

activiteit 

betreffende vogels 

Algemene wet bestuur 

een element in het landschap van natuurlijke of kunstmatige 

aard, dat uitwisseling tussen diersoorten bemoeilijkt of 

verhindert 

het door de gemeente 's-Hertogenbosch uitgewerkte tracé voor 

de Randweg. 

geheel van aspecten en criteria, op basis waarvan de effecten 

van de voorgenomen activiteit op de omgeving worden bepaald 

gemeentelijk plan ruimtelijke ordening, waarin het gebruik van 

locaties vastgelegd (bestemd) wordt 

1. De overheidsinstantie die bevoegd is tot het nemen van het 

besluit op grond waarvoor de m.e.r.-verplichting beslaat 

2. de overheid die bevoegd is een besluit te nemen over de 

voorgenomen activiteit van de initiatiefnemer 

tot de levende natuur behorend; planten (flora) en dieren (fauna) 

leefomgeving van een groep planten en / of dieren 

bij verkeersveiligheid: locatie waar relatief veel verkeersongevallen 

gebeuren 
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bodemsanering 

bundeling 

capaciteit 

Cmer 

schoonmaken of afgraven van vervuilde grond 

infrastructuur: Het samenvoegen van infrastructurele elementen 

om versnippering van de ruimte te voorkomen 

het aantal voertuigen dat een weg(vak) per etmaal kan 

verwerken 

Commissie voor de milieu-effectrapportage 

Commissie voor de milieu-effectrapportage 

compensatiebeginsel 

compenserende maatregel 

congestie 

criterium 

cultuurhistorie 

cultuurlandschap 

cumulatieve geluidshinder 

een landelijke commissie van ca. 180 

onafhankelijke milieudeskundigen; zij 

adviseren het bevoegd gezag over de 

richtlijnen voor hel milieu-effectrapport en 

over de kwaliteitvan de informatie in het 

rapport. Per me.r. wordt een werkgroep 

samengesteld. 

hel uitgangspunt, dat voor ruimtelijke ingrepen met negatieve 

effecten op natuur- en landschapswaarden mitigerende en 

compenserende maatregelen moeten worden genomen om de 

oorspronkelijke waarden zoveel mogelijk te behouden ofte 

herstellen 

maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van schade aan 

natuur of landschap op de ene plaats, (mogelijkheden voor) 

vervangende waarden elders worden gecreëerd 

vertraagde afwikkeling of filevorming van verkeer 

de wijze waarop een milieueffect bepaald en gewaardeerd wordt 

geschiedenis van het landschap dat voor een belangrijk deel 

onder invloed van menselijk handelen is ontstaan 

landschap dat voor een belangrijk deel onder invloed van 

menselijk handelen is ontstaan 

hinder van verschillende geluidsbronnen bij elkaar opgeteld 

dB(A) 

debiet 

diversiteit 

doelsoort 

duurzaam ontwerpen 

decibel, maat voor geluidsniveau 

hoeveelheidwaterdieperti jdseenheid wordt afgevoerd (m3 / s ) 

mate van verscheidenheid 

plant- of diersoort, die vanuit het natuurbeleid bijzondere 

aandacht heeft en die als toetssteen dient voor realisatie van 

deEHS/GHS 

ontwerpprincipe met als uitgangspunt de negatieve effecten 

voor het milieu nu en in de toekomst minimaal te houden (bv, 

door minimaliseren van gebruik van primaire energiebronnen 

en grondstoffen, minimaliseren van effecten op landschap, 

natuur en mens, maximaliseren van het probleemoplossend 

vermogen) 
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ecologie 

wegontwerpprincipe voor een veiligere inrichting van wegen, 

met als uitgangspunten: voorkomen van onbedoeld gebruik 

van de weg, voorkomen van ontmoetingen met een verschil in 

richting en/of snelheid, voorkomen van onzeker gedrag. 

tak van de wetenschap die zich bezighoudt met eigenschappen van 

en relaties tussen levende systemen (planten, dieren, 

levensgemeenschappen) en hun omgeving 

ecologische hoofdstructuur (EHS) het netwerk van nationale en regionale natuurkerngebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones dat 

prioriteit kriigt In het natuur- en landschapsbeleid van de 

Nederlandse (rljksjoverheld, zoals vastgelegd in de het Structuur

schema Groene Ruimte en verder uitgewerkt In provinciale 

streekplannen 

ecologische verbindingszone 

ecosysteem 

ecotoop 

effect 

EHS 

emissie 

ernstig gehinderden 

eutrofiëring 

externe veiligheid 

fauna 

flora 

foe ra geren 

geluidbelasting 

geluidscontour 

geluidhinder 

gebied opgenomen in de EHS, dat verbreiding, migratie en 

uitwisseling van (dler)soorten tussen natuurgebieden mogell|k 

maakt 

[meestal rulmteliik begrensd) systeem, bestaande uit (groepen van) 

organismen en niet-levende elementen die elkaar onderling 

beïnvloeden 

ruimtelijk afgegrensde eenheid met karakteristieke vegetatie. 

Flora en fauna 

verandering ten opzichte van de huidige situatie en autanome 

ontwikkeling door / na realisering van de voorgenomen 

activiteit 

Ecologische Hoofdstructuur (rijksbeleid) 

1. uitstoot van stoffen of gassen naar lucht of water 

2. getuidproductie van een bron 

personen waarbij de geluidsbelasting hoger is dan 65 dB(A) 

toename van voedselrijkdom (bijvoorbeeld in water) 

veiligheid voor de mens (individueel of in groepen) in de 

omgeving van gevaarlijke activiteiten, met name activiteiten 

waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen 

dl eren (wereld) 

plan ten [wereld) 

voedsel zoeken 

etmaalwaarde van het gemiddelde geluidsniveau van een 

geluidsbron, op een bepaalde plaats 

lijn langs een weg, spoorlijn of andere geluidsbron, die punten 

met eenzelfde geluidsniveau verbindt 

gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 

blad 243 v i n ZSl BU Stad en Rulmle, vakgroep Landelijk Gebied, Vesllgtng Oosleihout 



doc-ni, 107082-H 1172 
hoof dra ppon 
fibiuarl 2003 

MER Randweg 's-HenogenboKh-Vughl 
gemeente's-Heftogenbotth 

oranjewoud 

geohydrologie 

geomorfologie 

GHG 

GLG 

GHS 

gradiënt 

Groene Hoofdstructuur (GHS) 

groepsrisico (GR) 

gTandwatertrap(Gwt) 

habitat 

de samenhang tussen de geologie van een gebied en het gedrag 

van de grondwaterstromingen 

leer en beschrijving van de vormen van hel aardoppervlak en de 

ontstaanswijze 

gemiddeld hoogste grondwaterstand 

gemiddeld laagste grondwaterstand 

Groene Hoofdstructuur (provinciaal beleid) 

geleidelijke overgang in de ruimte van abiotische en biotische 

factoren, die op een levensgemeenschap of organisme inwerken, 

bijvoorbeeld: hoog-laag, nat-droog, voedsel rij k-voed sela rm 

Provinciale uitwerking van EHS 

het risico dat een groep mensen van een bepaalde omvang komt te 

overlijden door een ongeval met gevaarlijke stoffen 

grondwaterklasse, met een bepaalde GLG en GHG 

woon- of verblijfplaats van een plant-of diersoort 

Habitat Richtlijn 

huidige situatie 

hydrologie 

hydrologische weerstand 

l/C-verhouding 

individueel nsico (IR) 

infiltratie 

infrastructuur 

initiatiefnemer 

inlaat 

Europese maatregel ter bescherming van natuurlijke 

landschappen en plant- en diersoorten van Europees belang 

momentele toestand van een gebied of aspect 

wetenschap die het voorkomen, het gedrag en de chemische en 

fysische eigenschappen van water op en beneden het 

aardoppervlak bestudeert 

weerstand die een bodemlaag biedt legen (grond) waterstrom Ing 

(uitgedrukt in aantal dagen) 

verhouding tussen verkeersintensiteiten capaciteit op een 

weg(vak) 

de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door 

een ongeval indien deze persoon zich permanent en 

onbeschermd op een bepaalde plaats bevindt 

het indringen van water in de bodem 

systeem van voorzieningen en verbindingen als spoonwegen en 

vaanvegen, hoofdtransporlleldingen, waterleidingen e.d. 

degene, die de voorgenomen activiteit wil ondernemen, in dit 

geval het College van B&W van de gemeente "s-Hertogenbosch 

technische uitvoering om water in een polder binnen te laten 

stromen 
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interventiewaarde 

inspraak 

inundatie 

km-hok 

kwel 

landschap 

langzaam verkeer 

leefbaarheid 

leefgebied 

lichthinder 

maaiveld (m.v.) 

m.e.r. 

MER 

m.e.r.-plichtige activiteit 

m.e.r.-plicht 

oraniewoud 

concentratieniveau waarboven sprake is van ernstige of 

dreigende vermindering van de functionele eigenschappen van 

de bodem voor mens, plant en dier 

mogelijkheid om informatie te verkrijgen en op basis daarvan 

een mening, wensen of bezwaren kenbaar te maken, 

bijvoorbeeld ten aanzien van een activiteit waarover (door de 

overheid) een besluit zal worden genomen 

overstroming 

indeling van Nederland voor (ecologische) inventarisatie-

doeleinden ingedeeld in km-hokken, waarbij elk hok een 

grootte heeft van 1x1 km 

opwaarts gerichte grondwaterstroming, waarbij grondwater een 

het oppervlak uittreedt 

1. het zintuiglijk waarneembare oppervlak van de aarde, 

bestaande uit land, water en gegroeide ol gebauwde 

ruimtelijke elementen, inclusief de vormende processen en het 

menselijk gebruik 

2. het zichtbare geheel gevormd door abiotische kenmerken, 

planten, dieren en mensen, met inbegrip van de onderlinge 

betrekkingen in een herkenbaar deel van het aardoppervlak 

fietsers en wandelaars 

maat voor de kwaliteit van de leefomgeving 

het gebied waar een individu of (deel)populatie leeft (biotoop) 

voortplantings-, fourageer- en rustgebied 

hinder door een toename van het nachtelijk achtergrondniveau 

qua licht bij hindergevoelige objecten 

{hoogte van het) grondoppervlak 

multi'Criteria analyse; methode voor het beoordelen en 

vergelijken van alternatieven en varianten op basis van de 

effectscores van de criteria 

milieueFfectrapportage, procedure zoals vastgelegd in de Wet 

Milieubeheer 

milieu-effect rapport, rapport waarin de milieueffecten van 

meerdere alternatieven van een voorgenomen activiteit 

onderzocht, vergeleken en beoordeeld worden 

activiteit met, volgens bijlage C van het Besluit m.e.r.van de Wet 

Milieubeheer en / of de provinciale milieuverordening, naar 

verwachting dusdanige nadelige milieueffecten dat een m.e.r. 

procedure moet worden doorlopen voorafgaand aan 

realisering 

deverplichtingtot het opstellen vaneen milieu-effectrapporl 

voor een bepaald besluit over een bepaalde activiteit 
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gemeente's-HertogenboKh 

oraniewoud 

milieu 

milieu-effecten 

mitigatie 

MKNl 

MMA 

mobiliteit 

model(berekening) 

monitoring 

m.v. 

-m.v. 

het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, 

mensen, dieren, planten en goederen (Wet milieubeheer) 

gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit 

het belang var̂  de bescherming van mensen, dieren, planten, 

goederen, water, bodem, lucht en de relaties daartussen, 

alsmede de bescherming van esthetische, 

natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (Wet 

milieubeheer) 

verzachten of verminderen van een negatief effect van de 

voorgenomen activiteit 

MilieuKwaliteitsMaat. Dit is de cumulatieve waarde van alle 

geluidssootten, Geluidssoorten (bv. verkeerslawaai en 

industrielawaai) kunnen niet zomaar bij elkaar worden 

opgeteld omdat ieder geluidssoort anders wordt ervaren. In de 

MKM-waarde zitten weegfactoren die hier rekening mee 

houden. 

meest milieuvriendelijk alternatief, het alternatief met de minst 

nadelige milieu-effecten 

1 ve rp la atsings gedrag 

2 aantal en lengte van verplaatsingen per inwoner en tijdseenheid 

(berekening met behulp van) een, vaak vereenvoudigde, 

(computer]weergave van een werkelijke situatie 

gedurende bepaalde tijd meten van «en effect 

maaiveld 

beneden maaiveld 

N.A.P. 

natuurdoeltype 

natuurgebied 

natuurkerngebied 

natuurontwikkeling 

Normaal Amsterdams Peil 

1. een nagestreefde combinatie van abiotische kenmerken 

(bodem, reliëf, voedingstoestand, hydrologie, 

erosie/sedimentatie) en biotiscfie kenmerken (soorten en 

soortcombinaties) op een bepaalde ruimtelijke schaal 

2. een begrensd gebied met specifieke omgevingskenmerken 

(o.e. bodem, zoutgehalte, waterdiepte, waterhuishouding), 

waardoor bepaalde planten en diersoorten er kunnen leven 

gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die in hun 
planologische functie-aanduiding (mede) tot uiting komen 

gebied met bestaande of potentiële natuurwaarden van 

nationale of internationale betekenis, opgenomen in de EHS 

het zoveel mogelijk ruimte geven aan de natuurlijke processen 

die vormgeven aan het landschap en aan de leefgebieden voor 

planten en dieren 

blid 246 van 251 BU SlBd en fïurmte, vakgroep Landell|k Gebied, Vestiging Oosterhout 



doc.ni.107082-R-1172 
hoofdrapport 
februari 2003 
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na tuuron tw ikke l ingsgeb ied 

Nbw 

nee-tenzij beginsel 

oranjewoud 

nul-alternatief 

oplossingsrichtingen 

onderscheidend vermogen 

ontsluiting 

overlaat 

PAK's 

permanent effect 

plangebied 

planologisch 

polderpell 

populatie 

probleemoplossend vermogen 

programma van eisen 

Randweg 

Reconstructi e wet 

gebied dat geschikt is voor het opnieuw ontwikkelen van 

natuurwaaiden van nationale of internationale betekenis, 

opgenomen in de EHS 

Natuurbeschermingswet 

beginsel in de regelgeving ten aanzien van beschermde 

natuurgebieden en beschermde soorten; dit beginsel fioudt in 

dat aantasting niet kan en mag worden toegestaan tenzij aan 

een aantal voorwaarden wordt voldaan [zie ook bijlage "Nee

tenzij afweging Randweg 's-Hertogenbosch) 

alternatief waarbij de huidige situatie blijft voortbestaan. De ont

wikkelingen vinden plaats zonder dal verdere maatregelen 

getroffen worden om het gesignaleerde probleem op te lossen. 

Ontwikkelingen op basis van al vastgestelde plannen worden in 

het nul-alternatief meegenomen. 

alternatieven en varianten 

eigenschap van criterium of aspect verschil aan te geven tussen 

alternatieven 

toegankelijkheid / toegankelijk maken 

waterstaatkundige constructie (kunstmatige verhoging van de 

bedding) die tot een bepaalde waterstand water tegenhoudt en 

erboven afvoer van water mogelijk maakt 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen; groep van 

chemische stoffen die één van de belangrijkste bronnen van 

verontreiniging is. 

blijvend effect na realisatie van de voorgenomen activiteit 

gebied, waarop de voorgenomen activiteit recfitstreeks 

betrekking heeft, en dat wordt opgenomen in het 

bestemmingsplan 

betreffende de ruimtelijke inrichting / ordening 

(gereguleerd) waterpeil In sloten in een polder 

groep individuen van één soort in een bepaald gebied 

mate waarin een alternatief of variant voldoet aan de 

doelstelling (en het gestelde probleem oplost) 

overzicht van randvoorwaarden en uitgangspunten waaraan een 

alternatief moet voldoen om verwezenlijking van de 

doelstelling van de voorgenomen mogelijk te maken 

voorgenomen aanleg van een verbinding tussen de A2 en A59 

aan de zuidkant van 's-Hertogenbosch 

Wet gericht op vermindering wan veterinaire risico's in de zgn. 

concentratiegebieden door verbetering van de ruimtelijke en 

agrarische structuur, waarbij ook aandacht is voor verbetering 
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oranjewoud 

referentiesituatie 

retentie 

richtlijnen 

rode lijst 

ruimtelijke ordening 

Speciale Beschermingszone 

startnotitie 

stijghoogte 

streefwaarde 

streekplan 

studiegebied 

talud 

thema 

tijdelijk effect 

toetsingswaarde 

tracé 

van de ecologische, landschappelijke, milieu, recreatieve en 

economische potenties 

huidige situatie en autonome ontwikkeling: toekomstige 

situatie van een gebied of aspect op basis van ontwikkeling 

van de huidige situatie onder invloed van bestaand en 

voorgenomen beleid 

(tijdelijk) opslaan van overtollig oppervlaktewater 

projectspecifieke, inhoudelijke aanwijzingen / eisen van het 

bevoegd gezag en / of de Commissie m.e.r., betreffende de 

inhoud van het milieu-etfectrapport 

lijst met (nationaal) bedreigde plant- of diersoorten 

inrichting van het landschap 

in het kader van Habitat-ofVogelrichtlijn begrensd gebied, 

waarin speciale maatregelen worden genomen ter 

bescherming van bijzondere plant- en/of diersoorten 

aanmelding door de initiatiefnemer van de voorgenomen 

activiteit bij bevoegd gezag, officieel begin van de m.e.r.-

procedure 

grondwaterstand In open gat (bv peilbuis of boorgat) 

gemiddelde achtergrondwaarde / detectielimiet 

provinciaal plan ruimtelijke ordening 

gebied, waar als gevolgvan de voorgenomen activiteit effecten 

kunnen optreden (omvang kan per aspect variëren) 

helling 

hoofdonderwerp MER 

niet blijvend effect, dat alleen optreedt tijdens realisatie van een 

voorgenomen activiteit 

concentratie, waarboven nader onderzoek gewenst is 

aanduiding van het verloop van een aan Ie leggen weg, spoorlijn 

of vaarweg 

variant 

vegetatie 

vegetatiestructuur 

manier waarop de voorgenomen activiteit kan worden 

gerealiseerd 

het geheel van (spontane) begroeiingen binnen een bepaald 

gebied 

ruimtelijke opbouwvan een vegetatie en verdeling van tot de 

vegetatie behorende plantensoorten 
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vegetatietype 

oraniewoud 

veiligheidsrisico 

verbindingszone 

verkeersintensiteit 

vermesting 

versnippering 

vigerend 

vka 

Vogelrichtlijn 

voorgenomen activiteit 

Vogelrichdijn 

voorkeursalternatief 

waterberging 

waterbodem 

waterhuishouding 

watermanagement 

watertoets 

watervoerende laag 

wettelijke adviseurs 

ruimtelijke groepering van elkaar beïnvloedetide planten, die in een 

zeker evenwicht verkeert en een bepaalde min of meer homogene 

standplaats bevolkt 

de kans om in een jaar te overlijden binnen de aangegeven contour 

door een zeker effect, bij aanname van permanente aanwezigheid 

ter plaatse en blootstelling gedurende een aangenomen tijd en 

aangenomen omstandigheden wanneer het effect zich manifes

teert (10 -6 betekent een kans van 1 op de miljoen) 

zone die deel uitmaakt van de EH5 en dienst doet als migratie-

route voor organismen tussen kerngebieden en natuur

ontwikkelingsgebieden 

het aantal voertuigen dat een punt gedurende een bepaalde tijds
duur passeert 

door menselijk handelen sterk toenemen van de hoeveelheid 

anorganische voedingsstoffen in het milieu 

het uiteenvallen van het leefgebied in kleinere eenheden 

(ree hts) geld end 

voorkeursalternatief 

Beschermingsmaatregel van de Eurpese Unie ter bescherming 
van waardevolle en bedreigde vogelsoorten van Europees 
belang 

datgene, wat de initiatiefnemer wil realiseren, in dit geval de 

aanleg van de Randweg 

Europese maatregel ter bescherming van vogelsoorten van 

Europees belang 

alternatief of variant, die het best aan de doelstellingen voldoet, 

rekening houdend met zowel de milieu-effecten als de kasten, 

juridische aspecten e.d. 

(tijdelijk) opslaan van overtollig oppervlakte water 

slib op bodem van rivieren, sloten, plassen e.d. 

de wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, 

zich verplaatst, gebuikt en afgevoerd wordt 

waterbeheer 

beleidsinstrument, waarmee waterbeheerders de effecten van 

ruimtelijke ingrepen op veiligheid tegen overstroming, 

wateroverlast en verdroging toetsen. 

goed doorlatende grondlaag waardoor grondwaterstroming 

plaatsvindt 

de in de Wet milieubeheer wettelijk aangewezen adviseurs inzake 

m.e.r.-plichtige activiteiten 
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Wgh Wet Geluidhinder 

Wmb Wet Milieubeheer 

Wro Wet Ruimtelijke Ordening 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewater 

Wwh Wet op de waterhuishouding 

zoekgebied gebied dat op basis van de richtlijnen in beschouwing moet 

worden genomen voor de ontwikkeling van alternatieven en 

varianten 

Zuidweststructuur door de gemeente's-Hertogenbosch in 1992 voorgesteld alter

natiefvooreen verbinding lussen Vlijmensweg en A2 door de 

Gement, waarvan in 1999 door de Raad van State de goed

keuring door de provincie van het bestemmingsplan vernietigd 

is 
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profiel 
oranjewoud 

Ean begrip In Nederland 

Met bijna tweeduizend werknemers en ruim tienduizend 

opdrachten pet jaar is Oranjewoud één van de grootste 

advies- en ingenieursbureaus in Nederland, Dit jaar zijn we 

precies een halve eeuw actief op het brede terrein van infra

structuur, bouw, stedelijke inrichting, natuurontwikkeling, 

milieu, vastgoedzaken en vrljetijdsvoorzieningen. Daarbin

nen bieden we als Één van de weinige partijen de combi

natie van Idee én verwezenlijking; van ingenieurswerk en 

daadwerkelijke realisatie blrtnen één organisatie. Dat staat 

niet alleen garant voor haalbare plannen, maar ook voor een 

hoogwaardige uitvoering. Voor onze opdrachtgevers is dat 

een vertrouwd gevoel. 

Sterk In teamwerk 

Oranjewoud werkt voor en samen met overheden, bedrijven 

en instellingen. Van lokal» tot landeKIke overheid, van 

handel tol Industrie, van midden- en kleinbedrijf tot multi

national, van non-profil sec tor tot particulier; alle opdracht

gevers zijn belangrijk. Daarbij combineren we onze sterke 

eigen inbreng met respect voor de kennis en kunde van de 

opdrachtgever. Partnership Is dan ook altijd het uitgangs

punt. 

Raad en daad op maat 

Het dienstenpakket van Oranjewoud mag breed worden 

genoemd. We veriorgen binnen onze werkgebieden het 

gehele traject van studie, advies, ontwerp, planvoorbe-

reidlng en directievoering tot realisatie, beheer en onder

houd. Al naar gelang de werts van de opdrachtgever nemen 

we hierbij één specifiek gedeelte, een combinatie van 

meerdere onderdelen ofhetltete traject op ons. 

Craativf «n dynamisch 

Het brede werkterrein en de grote verscheidenheid aan 

acilviteiten vlndl zijn weerslag in de samenstelling van ons 

personeelsbestand. We bieden werk aan afgestudeerden op 

zowel mtio, ht>o als academisch niveau. Oranjewoud staat 

voor werken in een gevarieerde, enthousiaste omgeving met 

een dynamische uitstraling en volop kansen vooi nieuwe 

uildagingen, verantwoordelijkheden en doorgroeimoge

lijkheden. Eigen Inltlalief, flexibiliteit, creativiteil en team

werkzijn vanzelfsprekendheden binnen ons bureau. 

Alt i jd binnen handbereik 

Oranjewoud is met zes grote en een aantal kleinere 

vestigingen altijd binnen handbereik. Onze medewerkers 

staan hierdoor ook in letterlijke zin dicht bij de opdracht

gevers, waardoor wij In alle regio's slagvaardig te werk 

kunnen gaan. De landelijke business units zijn op vrijwel al 

onze regionale vestigingen vertegenwoordigd. Zo combi

neren we Inzicht in landelijke ontwikkelingen met een 

diepgaande kennis van lokale omstandigheden. 

Onze buitenlandse aci lvi tei ten zi jn ondergebracht In 

Oranjewoud International B.V., mei bureaus In Antwerpen, 

Dresd«n en Budapesl, 

W¥rw. oranjewoud.nl 

Vestigingen 

Hoofdktnloor 
Dlietlre. Stafdiensten, 

Koningin Wtllielmlnaweg n 
Postbus 34 
8440 AA Hee:enveen 
Telefoon: (0513) G3 45 67 
Telefai: (0513) 63 33 53 

Gioningen, Frieslind, Dientlic, 
Kcretarlaat Butlnes& unll Bauw & Vastgoed 

Tol hulsweg ;7 
Postbus 2it 
8440 AA Heerenvfen 
Telefoon: (0513) 63 4^ 67 
Telefm;(05i3)63 33 53 

Deventer 
Overijssel, Gelderland. 
secretariaat Business unit siad & Ruimte 

Keulenslraal 3 
Po&lbus33i 
7400 U I Deventer 
Teleloon: (0570) 67 94 44 
TeLelai: (0570) 63 7117 

Almere 
Noord-Hal land, Utrechl. Flevoland, 
seiietariaat Buiinesï unil Object & iRformatie 

IMssehvegi 
Postbus 10044 
1301 AA Almere Stad 
Telefoon: (036) ^30 So 00 
Telefax: (036) 533 Bi 89 

Capelle aan dan l |u* l 
Zuid-Ho Hand.Zeeland, 
secretariaat Business unil Bodem & Water 

RIvlurn Westlaan 73 
3909 LD Capelle aan den Ijssei 
Postbus 8390 
3009 AH Rotteidam 
Telefoon: (oia) iSB 45 45 
Telefax: (010) 28S 47 47 

Oosterttout 
Noord-Brabant, ümburg, 
secretariaat Business unil Sport & Techniek 

Beneluiweg 7 
Postbus 4D 
491» AA Oosterhoul 
Telefoon: (0162)48 7000 
Telefax: (016;) «5 1141 

Locatie Gelaen 
Ml)nwee3 
Postbus 17 
6160 AA Geleen 
Telefoon: (046)47891 3i 
Telefax: (046) 478 92 OD 

Rijswijk 
Oranjewoud Intragroep B.V.. 
secretariaat Business unit Moblllteil & Infrastructuur 

Polakweg 13 
Postbus 1105 
iiBoCC Rijswijk 
Telefoon: (070)414 31 00 
Telefax [070) 414 3199 

Tevens locaties In: 
Groningen, Assen, Sladikanaal, Schoonebeak, Jisp en Goes 
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