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SAMENVATTING
Voor u ligt het 'MilieueffectrapportlStrategisehe Mileubeoordeling Lage

Heideweg', kortweg MERISMB Lage Heideweg. De meJ. dient tevens als
mileurapport in het kader van de 5MB. Het rapport wordt betrokken bij de

ruimtelijke afwegingen in het kader van het bestemmingsplan voor de Lage
Heideweg. Op die manier krijgt het mileubelang een volwaardige positie
binnen deze afweging en planproces.

Aanleiding voor de aanleg van de Lage Heideweg (hoofdstuk 1)
Ln 2001 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard de gebiedsvisie Valkenswaard-Zuid vastgesteLd. Hierin verwoordt zij haar ambities en uitgangspun-

ten voor het gebied ten zuidwesten van VaLkenswaard. Eén daarvan is de

aanleg van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg, genaamd de Lage Heideweg.
Daarvoor zijn de volgende argumenten:
. Terugdringen van verkeershinder in Dommelen en Valkenswaard
De verkeersstructuur in en rond het zuidelijk deel van de kernen Val-

kenswaard en Dommelen moet worden uitgebreid met nieuwe infrastructuur, zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van de
huidige en toekomstige Leefbaarheidproblemen in beide kernen, meer in
het bijzonder door het ontlasten van de bestaande oost-west verbinding

Bergstraatl DommeLseweg.

Ontsluiting van het pLan Valkenswaard-Zuid
De verkeersstructuur ten zuiden van Dommelen moet worden uitgebreid
met nieuwe infrastructuur, zodanig dat het toekomstige plangebied Valkenswaard-Zuid en de daarmee samenhangende ontwikkeLing van natuur
en recreëren adequaat worden ontsloten voor het verkeer.
Beperken van de verkeersdruk op de Bergeijksedijk/Fressevenweg
De verkeersstructuur ten zuiden van Valkenswaard en Bergeijk moet

worden uitgebreid met nieuwe infrastructuur, zodanig dat de verkeersdruk van alle verkeer op de route Bergeijksedijk/Fressevenweg kan wor.
den teruggebracht.
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. OnderdeeL van het N69-aLternatief 'WestparaLLel

De uitbreiding van de infrastructuur moet worden getraceerd, zodanig
dat ze in de toekomst eventueel

onderdeel kan uitmaken van een nieu-

we wegverbinding parallel aan de N69, aLs duurzame oplossing voor de

huidige en toekomstige leefbaarheids- en doorstromingsproblemen op en
rond de N69 Eindhoven - Belgische grens.
De m.e.r.-procedure

Ondanks het feit dat de Lage Heideweg voLgens de wetteLijke bepalingen niet
m.e.r.-(beoordeLings-)pLichtig is, heeft de gemeente Valkenswaard toch be-

sloten tot het uitvoeren van een m.e.r.-procedure. Zij is van mening dat de
gebied zodanig zijn, dat een nauwkeurige afwegegevenheden van het plan
ging van milieubelangen in dezen van belang is. Het beste instrument daarvoor is de m.e.r.-procedure.

Het MER Lage Heideweg wordt gebruikt aLs hulpmiddeL bij de besluitvorming
over het op te steLlen bestemmingspLan ter pLaatse van de geprojecteerde

Lage Heideweg en borgt daarmee het voLwaardig meewegen van het miLieubelang. Ln dit MER worden de in de startnotitie geseLecteerde alternatieve

traceringen met eventueLe subvarianten afgebakend en uitgewerkt, onderzocht op milieueffecten en onderling en ten opzichte van het nulalternatief
vergeLeken. Tevens wordt een Meest Milieuvriendelijk ALternatief (MM)

opgesteLd. Het aLternatief dat na weging de voorkeur krijgt wordt verder
uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan Lage Heideweg.

Als initiatiefnemer treedt op het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Valkenswaard. De gemeentelijke pLannen gaan er van uit,
dat de Lage Heideweg ook voor een klein gedeeLte gesitueerd wordt op het

grondgebied van de gemeente Bergeijk. Daarom worden de gemeenteraden
van zoweL VaLkenswaard aLs Bergeijk in dit m.e.r.-proces aangemerkt aLs
bevoegd gezag.
Samengevat kent de m.e.r. procedure de voLgende stappen:

1. Opstellen en bekendmaken startnotitie (8 maart 2006).
2. Inspraak en vaststellen richtlijnen van Commissie MER (31 augustus

2006).
3. Opstellen en bekendmaken MER (voorLiggende rapportage).
4. Inspraak, toetsing en advisering.

Het MER wordt gepubLiceerd en voor zes weken ter inzage gelegd. Bestuurders en adviserende instanties, waaronder de Commissie voor de

milieueffectrapportage, krijgen de gelegenheid adviezen uit te brengen.
5. Besluitvorming door Gemeenteraden van Valkenswaard en Bergeijk.

6. Evaluatie.

Plangebied
Het plangebied ligt aan de zuidwestkant van de kern Valkenswaard. Binnen

dit plangebied liggen alle in deze studie te bestuderen aLternatieve traceringen voor de Lage Heideweg. Het grenst aan de bestaande bebouwde kommen
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van Valkenswaard en DommeLen. Het plangebied omvat de Dommelzone met

aan weerszijden daarvan agrarische gebieden met bewoning aan de randen.
Een klein gedeeLte van het plangebied - bij het Keersopdal . Ligt binnen de
grenzen van de gemeente Bergeijk.

De grenzen van het plangebied vallen samen met achtereenvolgens de Luikerweg, Marco Polostraat, bedrijventerrein Van Linschotenstraat, Bergstraat,

LrisLaan, Mgr. Smetsstraat, Westerhovenseweg, Dammelse Dijk tot aan de
Braambos en Aardbrandsche Heide. Het gebied waarbinnen de effecten van

de aanleg van de Lage Heideweg in beeld worden gebracht, is - afhankelijk
van het betreffende aspect - groter dan het plangebied en wordt aangeduid
aLs studiegebied.

i

I

I
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Doelstellingen Lage Heideweg (hoofdstuk 2)
De Lage Heideweg moet de verkeersstructuur in het zuidelijk deel van Valkenswaard en het aangrenzende buitengebied verbeteren. Meer in het bijzonder is er behoefte aan een goede ontsLuiting van de gebiedsontwikkeling
VaLkenswaard-Zuid en een directe verbinding tussen de N69 en de provinciale
weg N397. VaLkenswaard-Zuid is nodig om invulling te kunnen geven aan de

behoefte van de gemeente Valkenswaard op het gebied van wonen, werken,
recreatie en natuur. De Lage Heideweg kan mogeLijk in de toekomst onder-

I
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deel gaan uitmaken van een nieuwe wegverbinding paralleL aan de N69, die
de functie van de Laatste geheel of gedeeLtelijk overneemt. De probleemsteLLing van het MER Lage Heideweg valt daarmee uiteen in twee hoofdonderdeLen, te weten probLemen in reLatie tot de hoofdverkeerstructuur en probLemen in reLatie tot de gebiedsantwikkeling VaLkenswaard-Zuid.
Nut en noodzaak Lage Heideweg
Bij de aanleg van de Lage Heideweg is het nee-tenzij-principe van toepassing, vanwege de aanwezige natuurwaarden in het plangebied. Dit principe houdt in dat bepaalde
handelingen ten aanzien van dieren en planten in een gebied slechts onder strikte
voorwaarden zijn toegestaan. Middels de ADC.toets moet het nut en de noodzaak van
de handeling worden aangetoond. Bij de ADC.toets dient men aan te tonen dat er

geen alternatieven (A) zijn voor de voorgenomen handeling. Daarnaast moet de handeling een dwingende reden (Dl van groot openbaar belang kennen. Ten slotte moet
de beschikbaarheid van compensatiemogelijkheden (CJ worden aangegeven.
Het maatschappelijk belang van de aanleg van de Lage Heideweg is met name gele-

gen in het verbeteren van leefbaarheid en verminderen van de verkeershinder in

Valkenswaard en Dommelen. Met name geluidsoverlast en de luchtkwaliteit zijn
hierbij knelpunten. De Lage Heideweg zorgt voor een betere afwikkeling van het oostwest verkeer en in toekomst eventueel

ook voor de afwikkeling van het noord-zuid

verkeer. In samenhang daarmee verbetert de verkeersveiligheid op de huidige routes,

Bergstraat, Dommelseweg, Bergeijksedijk en Fressevenweg. Tenslotte is de Lage
Heideweg van essentieet belang voor een duurzame ontsluiting van VatkenswaardZuid.

Er zijn verschilende alternatieven voor de Lage Heideweg overwogen. Niets doen is
hierbij geen realistisch alternatief. Als gevolg van de autonome verkeersontwikkeling
nemen de verkeersintensiteiten dermate toe dat de leefbaarheid en verkeershinder in
Dommelen en Valkenswaard onder onacceptabele druk komen te staan. Door de hoge

intensiteiten biedt een betere benutting van de bestaande infrastructuur en verkeers-

structuur van en rond de kernen onvoldoende soelaas.
De ontwikkeling van Valkenswaard.

Zuid, zoals beschreven in de 5tructuurvsie-Plus van

de gemeente Valkenswaard, is een gemaakte keuze en wordt derhalve beschouwd als

een autonome ontwikkeling in het kader van deze MER. De uitbreidingslocatie is de

enig mogelijke vanwege hogere (natuur) waarden elders. Een ontsluitingsweg dient

dan ook in relatie tot dit plangebied gerealiseerd te worden.
Geconcludeerd wordt dat de Lage Heideweg noodzakelijk is ten zuidwesten van Val-

kenswaard. Bij de realisatie van de weg dient optimaal rekening gehouden te worden
met de bestaande natuurwaarden langs Dommel en Keersop. Zo mogelijk zal natuur

verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld aan de noordzijde van N397 en het Dommel.
daL. Indien nodig zullen mitigerende en compenserende maatregelen getroffen wor-

den.
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Beleidskader (hoofdstuk 3)
De beschrijving van het beLeidskader is een overzicht van aL het relevante

beleid en wetgeving voor de aanLeg van de Lage Heideweg. BeLangrijkste
kaders zijn:
De bescherming van verschillende natuurgebieden en -waarden (Keersop, DommeL en Malpie).
. Het regionaal structuurplan van de regio Eindhoven.
. De regionaLe intentieverkLaring inzake de N69.

StructuurpLan Valkenswaard-Zuid.

Huidige situatie en autonome ontwikkeling (hoofdstuk 4)
Het eerste gedeelte van de studie zich op de huidige situatie van het plange-

bied en de autonome ontwikkeLingen die zich tot het jaar 2020 voordoen.
Daarbij zijn de volgende aspecten belicht:
Verkeer en vervoer
. Verkeersafwikkeling en bereikbaarheid;

Verkeersveiligheid;
Barrièrewerking door infrastructuur;
Openbaar Vervoer;
. Langzaam verkeer.

Mileu
Bodem en water (kwantitatief en kwaLitatief);
Natuur (ecologische structuren, flora en fauna);
Landschap;
. Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie;
. GeLuid, triLlingen en luchtkwaliteit;

. Externe veiligheid;

Gezondheid.

Gebruiksfuncties
De autonome ontwikkeling is de situatie van het gebied in 2020. De ontwikkeling van het pLan Valkenswaard-Zuid maakt onderdeel uit van de autonome
situatie. Lnzicht in de autonome ontwikkelingen is van beLang omdat de milieueffecten van de verschilende bestudeerde alternatieven hieraan worden

gereLateerd. De autonome ontwikkeling is met andere woorden het referen-

tiekader op basis waarvan alternatieven worden vergeleken. Uit deze studie
komen onder meer de Leefbaarheids- en verkeersproblemen nu en in de toe-

komst voor de kernen van VaLkenswaard en DommeLen duidelijk naar voren.

. 8-
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Alternatievenselectie (hoofdstuk 5)

Er zijn vier mogelijke alternatieven aangeduid voor het tracé van de Lage
Heideweg, te weten aLternatieven A, B, C en D.

:4.,

,

"

0,

-.

1.
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ALternatief B

Het tracé van alternatief B is met name oost-west gericht en bestaat uit de
verbinding van de Zuidelijke Randweg met de provinciale weg N397 (Dommelsedijk). Het tracé kent een uitbuiging zuidwaarts ter hoogte van Val-

kenswaard-Zuid en doorkruist het plangebied.

~
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ALternatief C

Het tracé van alternatief C is met name noord.zuid gericht en verbindt de
provinciaLe weg N397 (DommeLsewijk) met de N69 (Luikerweg). Het tracé
Ligt direct ten westen van het plan VaLkenswaard-Zuid.

MERISMB lage Heideweg Valkenswaard (versie 9, 23 november 2006)
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ALternatief D

In alternatief D vormt de Lage Heideweg een verbinding tussen de N397 in
het westen en de Luikerweg in het oosten. Het tracé ligt zuidelijker dan
aLternatief A en B, maar noordelijke dan alternatief C.

.. ~.

Deze vier aLternatieven zijn in het MER teruggebracht naar twee, omdat
slechts twee alternatieven kunnen voLdoen aan de uitgangspunten van de
Lage Heideweg. Deze twee alternatieven zijn diepgaand bestudeerd op hun

milieueffecten.
Uitgangspunten Lage Heideweg ten behoeve van alternatievenselectie:
1. Ontsluiting plan Valkenswaard-Zuid.

2. Ruimte bieden voor N69 westparaLleL

3. Beperken effecten op beekdalen Dommel en Keersop.

. 12 .
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ALternatief A (een rechtstreekse verbinding tussen de Zuidelijke Randweg en
N397) en alternatief D (een haakse verbinding tussen N69 en N397) zijn afgevaLLen. ALternatief A voldoet aan geen van de drie gestelde uitgangspunten.
ALternatief D voldoet niet aan het tweede uitgangspunt: het biedt niet voLdoende ruimte vaar een toekomstige westparalleL.

Meest milieuvriendelijk aLternatief (MM)
Naast de alternatieven B en C is een Meest Milieuvriendelijk Alternatief
(MM) ontwikkeld. Op basis van de gestelde doelen van de initiatiefnemer is
gekeken naar de mogeLijkheden die het milieu het beste beschermen. De

insteek hierbij is maximale milieuwinst dan wel voorkomen van nadelige
milieueffecten. BeLangrijke elementen van het MM zijn:
. Vormgeving van de doorsnijding van de Keersop.

. Beperking van benodigd ruimtebeslag.
. Materialisatie.

Flankerende verkeerskundige maatregelen op het omliggende wegennet.

Onderzoek naar effecten (hoofdstuk 6)
Bij de beschrijving van de effecten is een onderverdeling gemaakt in een
aantal (hoofd)aspecten:

. Verkeer en vervoer met als deelaspecten verkeersafwikkeling en beo

reikbaarheid, verkeersveiligheid, barrièrewerking, openbaar vervoer en
langzaam verkeer.
. Mileu met als deelaspecten bodem en water, natuur, Landschap, cuL-

tuurhistorie en archeologie, geluid, trillingen en Luchtkwaliteit, externe
veiligheid en gezondheid.

Gebruiksfunctres met als deelaspecten landbouw, recreatie, wonen en
werken en kabeLs en leidingen.
Per type effect wordt bepaaLd hoe groot het invloedsgebied is waarop het

onderzoek zich moet richten. Daarnaast wordt in de effectbeschrijving on-

derscheid gemaakt tussen tijdelijke en blijvende effecten. De nadruk ligt op
de blijvende effecten. Gezien het karakter van het plangebied krijgen de

aspecten natuur, water, landschap enerzijds en leefbaarheid anderzijds
bijzondere aandacht bij de effectbepaling.

Met de effectbeschrijving wordt een onderlinge vergelijking en beoordeling
van de alternatieven mogelijk. Dit betekent dat:
. de effectbeschrijving zich met name richt op het in beeld brengen van
de onderlinge verschillen. Voor de besLuitvorming is het vooral van be-

Lang om te weten op welke punten de aLternatieven wezenlijk van elkaar

verschilen;
. in de effectbeschrijving moet worden aangegeven hoe de betreffende

effecten zich verhouden tot normen en criteria uit wet- en regelgeving
en beleidsuitgangspunten;

. met het oog op de vergelijkbaarheid van de aLternatieven steeds dezelf-

de typen effecten worden bestudeerd, aan de hand van steeds dezeLfde

voorspeLLingsmethoden.

MER/SMB lage Heideweg Valkenswaard (versie 9, 23 november 2006)
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beschrijving is tevens vertrekpunt voor het benoemen van mitigerende en compenserende maatregelen. Voor eventuele verloren gegane naDe effect

tuurwaarden moet een compensatiepLan worden opgesteLd. Voor eLk aLterna-

tief wordt nagegaan of, en zo ja hoeveeL en welke compensatie nodig is.
De volgende alternatieven in ogenschouw genomen:
. Alternatief B
Alternatief C

Meest MilieuvriendeLijk ALternatief.
De effecten worden gescoord voLgens onderstaande scoringsmethode:

Zeer positief ten opzichte van autonome ontwikkeLing

++ Positief ten opzichte van autonome ontwikkeling
+ Matig positief ten opzichte van autonome ontwikkeling

o NeutraaL ten opzichte van autonome ontwikkeling

Matig negatief ten opzichte van autonome ontwikkeling
Negatief ten opzichte van autonome ontwikkeling
Zeer negatief ten opzichte van autonome ontwikkeLing.

De uitkomsten van de verschillende onderzoeken per alternatief zijn gerelateerd aan de autonome ontwikkeling en vervolgens gewogen en gescoord (zie
onderstaande tabeL). Zwaarst wegend zijn de aspecten natuur, verkeer en
vervoer, geLuid, trillingen en Luchtkwaliteit en gezondheid. Hier Liggen direc-

te relaties met de doelstellingen van de initiatiefnemer met de Lage Heide-

weg. Natuur vanwege de hoge natuurwaarden van de Dommel en de Keersop.

De overige aspecten vanwege de grote probLemen nu en in de toekomst met
verkeershinder en Leefbaarheidsproblemen in de kernen van DommeLen,

VaLkenswaard en ook Bergeijk.

Bodem en water

Natuur

0

Landscha

Archeologie

Geluid, trillingen en
luchtkwatiteit
Exteme veili heid
Gezondheid

++

++

++

0

0

0

0

0

++

++

Gebruiksfuncties

0

0

Totaal na we ing

0

+
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Verkeer en vervoer

In alle alternatieven wordt de situatie voor verkeer en vervoer beter dan de
autonome ontwikkeling. De verschillen tussen de aLternatieven is gering en
per saldo scoren de aLternatieven B en C gelijk. Het MM scoort het beste.
ALternatieven B en MM scoren beter dan alternatief C op het aspect afwikkeling en bereikbaarheid. ALternatief B is het meest geschikt om aLs aLterna.

tief te dienen voor het oost-west verkeer. Door de flankerende maatregelen
fungeert het MM aLs beste aLternatief om het doorgaande verkeer uit de
kernen te weren en te verplaatsen naar de stroomwegen door het gebied. De
Lage Heideweg is in geen van de beschouwde alternatieven een oplossing
voor het noord-zuid verkeer door de kern van Valkenswaard.

Alternatieven C en MM scoren beter op het aspect barrièrewerking, vanwege de barriérewerking die de Lage Heideweg zelf kent voor Valkenswaard-

Zuid in gevaL van aLternatief B. Het MM scoort op het gebied van verkeers-

veiligheid beter dan alternatieven B en C. Met name doordat het MM het
verkeer concentreert op de gebiedontsluitingswegen en de Laagste intensiteiten kent op de erf

toegangswegen.

Natuur
Essentieel

onderscheid tussen de verschillende alternatieven is dat aLterna-

tief B zowel de (waardevolle) beekdalen van Keersop als DommeL kruist.

Alternatief C en MM kruisen alleen de Keersop. Het MM voorziet bovendien
in een aantal maatregeLen met als oogmerk om de negatieve effecten op
natuur te beperken, dan weL positieve effecten op natuur te genereren. Dit

onderscheid tussen de alternatieven vertaalt zich in de effectscores waar het
MM het beste scoort gevolgd door aLternatief C en aLternatief B.
GeLuid, trillingen en luchtkwaliteit

Voor alle aLternatieven geldt dat zij verbetering brengen ten opzichte van de
autonome situatie. ALternatief B is het meest gunstig voor de luchtkwaliteit

De reden hiervan is dat alternatief B oost-west georiënteerd is; een alternatieve route voor de DommeLseweg. Voor Luchtkwaliteit scoort het MM nega-

tief. Reden is de grote toename van verkeer op de doorgaande wegen buiten
bebouwd gebied, waardoor de situatie ten opzichte van de autonome situatie
versLechtert. Het MM scoort het beste op de onderdelen trilingen en weg-

verkeerslawaai. Reden hiervoor is dat het MM het meeste verkeer uit de
bebouwde gebieden trekt. Ook alternatief C scoort ten aanzien van het aspect wegverkeerslawaai beter dan alternatief B. Het aantaL gehinderden

neemt sterker af.

Gezondheid
Binnen dit aspect vindt de vertaaLslag pLaats van de gevolgen van de aspecten geluid, stank, Luchtkwaliteit en externe veiligheid naar de menselijke
gezondheid.
Het MM geeft de beste gezondheidsscore met betrekking tot de Luchtkwali-

teit. Dit wordt veroorzaakt doordat bij dit aLternatief de Bergstraat en Dommelseweg omgezet worden in een 30 km/h regime, tevens krijgen de wegen
ten zuiden van de Lage Heideweg belemmerende verkeersmaatregelen voor

MERISMB Lage Heideweg Valkenswaard (versie 9,23 november 2006)
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doorgaand autoverkeer. De andere alternatieven geven een (lichte) verbetering van de luchtkwaliteit aan ten opzichte van de autonome ontwikkelingen
in 2020.
Het MM scoort tevens het beste ten aanzien van geluid. In het MM worden
enkeLe geLuid

beperkende maatregelen genomen die een bijdrage leveren aan

de reductie van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden. Bij

alternatief B is een toename van de geluidshinder waar te nemen. De ernstig
gehinderden en ernstig slaapverstoorden nemen weL af. ALternatief C zorgt

voor een verbetering van de geluidshinder ten opzicht van de autonome
ontwikkeling, met name ten aanzien van het aantal ernstig gehinderden en
ernstig slaapverstoorden.
De aspecten stank en externe veiligheid zijn in dit kader niet onderscheidend
tussen de alternatieven.
Bodem en water

Op bodemgebied scoort aLternatief B op alle aspecten slechter dan alterna-

tief C en MM. Voornaamste oorzaak hiervan is de doorsnijding van het
Dommeldal door alternatief B. Op watergebied zijn de alternatieven nauweLijks onderscheidend. Alternatief B scoort iets minder goed, met name vanwege de effecten op grondwaterkwaliteit en het omliggende natuurgebied.

De oorzaak is de invLoed van de noodzakelijk drainage van aLternatief B ter
hoogte van het DommeldaL.

Landschap

Het MM scoort het beste op het aspect Landschap, met name door de voorgestane maatregelen bij de huidige doorsnijding van de Keersop. ALternatief
C scoort beter dan aLternatief B, omdat alternatief C bijdraagt aan de land-

schappelijke afronding van het stedelijk gebied van Valkenswaard. Bovendien
Leidt alternatief C tot een betere planopzet voor Valkenswaard-Zuid.

ArcheoLogie
Vanwege de geLijke tracering van de alternatieven in het gebied met hoge
archeologische verwachtingswaarde is dit aspect tussen de alternatieven niet

onderscheidend.
De cultuurhistorische en aardkundige waarden binnen het plangebied betreffen met name de bosgebieden en het beekdal van de DommeL. De cultuurhis-

torische waarde van het Keersopdal is beperkt. ALtenatief B doorsnijdt het
Dommeldal en tast daarmee de aardkundige waarden aan. De tracés van
alternatief C en MM kennen geen doorsnijding van het DommeldaL. ALterna-

tieven B, C en MM doorsnijden de historische groenstructuur in het gebied
tussen de Victoriedijk, de Luikerweg en de Mgr. Smetsstraat.

i
i
i

Externe veiligheid
Over het aLgemeen hebben de aLternatieven geen effecten op het aspect
externe veiligheid. Overall scoren de alternatieven dan ook neutraal ten
opzichte van de autonome situatie. Uitzondering is het onderdeel buisLeidingen, want alle alternatieven kruisen een leiding met een contour voor exter-

- 16 .
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ne veilgheid. Het NI scoort positief ten aanzien van wegtransport vanwege

het weren van vrachtverkeer uit de kern Dommelen.

Gebruiksfuncties

Alternatieven C en NI scoren positief ten opzichte van de autonome ontwikkeling en onderscheiden zich niet van eLkaar. Dit vanwege het identieke

tracé. Alternatief B scoort minder dat de overige aLternatieven. Dit komt met
name door de Ligging door het Dommeldal, hetgeen een beLemmering opLevert voor de ontwikkeling van extensieve landbouw

en recreatie. Daarnaast

heeft alternatief B door haar Ligging door het nieuw te ontwikkelen Valkenswaard.Zuid de meeste negatieve invLoed op de waon- en leefomgeving.

Vergelijking van alternatieven (hoofdstuk 7)
Uit de onderzoeken komt naar voren dat het MM het beste scoort, gevolgd
door alternatief C en alternatief B.

Met name de score op de aspecten natuur, verkeer en vervoer en gezondheid

dragen bij aan de score van het MM. Hoofdoorzaak is de constatering dat
met de maatregelen van het MM het doorgaande verkeer het beste wordt
gefaciLiteerd op hoofdwegen en maximaal uit de kernen en secundaire wegen
wordt geweerd.

ALternatief C scoort beter dan alternatief B. Hoofdoorzaak van dit verschil is
terug te voeren op de doorsnijding van het Dommeldal door alternatief B. Dit

brengt tal van negatieve milieueffecten met zich mee, van recreatie tot
landschap en van natuur tot bodem.

Voorkeursalternatief
Op basis van deze uitkomst is het voorkeursalternatief gedefinieerd als het
MM. Dit is het alternatief dat gezien de doelstellingen van de initiatiefnemer en de milieueffecten van de verschilende onderzochte aLternatieven het
meest preferabeL is. Het voorkeursalternatief wordt in de ruimteLijke pLan-

vorming als zodanig ingebracht, waarna verdere ruimtelijke planvorming kan

plaatsvinden.

Compensatie
Compensatie is wettelijk verplicht op basis van 3 typen regeLgeving. Te weten de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en het provinciaaL

natuurbeleid.
Ln het kader van het bestemmingsplan Lage Heideweg en in samenhang met
VaLkenswaard-Zuid wordt het compensatieplan uitgewerkt. In het MER is

inzichtelijk gemaakt waarvoor in kwantitatieve en kwalitatieve zin gecompenseerd dient te worden.

Leemten in kennis (hoofdstuk 8)
Ondanks het feit dat uitvoerig onderzoek is gepleegd naar veLe miLieuaspec-

ten zijn er toch nog enkele onzekerheden of leemten in informatie. Deze

onzekerheden hebben betrekking op:
. Autonome situatie;

Toepassing van modellen;
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. KabeLs en Leidingen;

. MaatregeLen MM;
. Discussie N69;

Aanvullende onderzoeken;

Luchtkwaliteit.

Evaluatie (hoofdstuk 9)
Met de afronding van het MER eindigt niet het onderzoek. Van beLang is om

te onderzoeken of de gedane uitspraken over te verwachten effecten ook
daadwerkelijk zuLlen optreden. Om dit te kunnen beoordeLen is een evaLua-

tieprogramma opgesteld. Het definitieve evaluatieprogramma wordt direct
na het vaststellen van het bestemmingsplan opgesteld.
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INLEIDING
Voor u ligt het 'MilieueffectrapportiStrategische Mileubeoordeling Lage

Heideweg', kortweg MERISMB Lage Heideweg'. De Lage Heideweg is een
nieuw te realiseren gebiedsontsluitingsweg ten zuidwesten van de kern Val-

kenswaard. Valkenswaard heeft er voor gekozen om ter voorbereiding van de
besluitvorming omtrent de Lage Heideweg een mileueffectrapportage

(m.e.r.;i te laten u;tvoeren. De me.r. dient tevens als mWeurapport in het
kader van de 5MB. Als initiatiefnemer treedt op het College van Burgemees-

ter en Wethouders van de gemeente Valkenswaard. De gemeentelijke pIonnen gaan er van uit, dat de Lage Heideweg - behalve binnen de grenzen van

de gemeente ValkenswQard . ook voor een. kle;n gedeelte gesitueerd wordt
op het grondgebied van de gemeente Bergeijk. Daarom worden de gemeen-

teraden van zowel Valkenswaard als Berge;jk in dit m. e.r. -proces aangemerkt als bevoegd gezag. De voorbereiding en besluitvorming omtrent de
Lage Heideweg zullen om die reden in onderHnge samenspraak plaatsvinden.
De MER Lage Heideweg sluit aan op de begin dit jaar gepubliceerde Startno.

titie Lage Heideweg.
i

I

1. 1

Aanleiding tot aanleg van de Lage Heideweg

Ln ZOOL heeft de gemeenteraad van VaLkenswaard de gebiedsvisie VaLkens-

i

I

waard-Zuid vastgesteld. Hierin verwoordt zij haar ambities en uitgangspun-

ten voor het gebied ten zuidwesten van VaLkenswaard. Eén daarvan is de

aanleg van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg, genaamd de Lage Heideweg.
De gemeente heeft daarvoor de volgende argumenten:

Terugdringen verkeershinder in Dommelen en Valkenswaard
De verkeersstructuur in en rond het zuidelijk deel van de kernen VaL-

kenswaard en Dommelen moet worden uitgebreid met nieuwe infrastruc1 Verder wordt in dit rapport gesproken over MER Lage Heideweg
2 ff.e.r. '" milieueffectrapportage, de procedure; MER", Milieueffectrapport, het rapport
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tuur, zodanig dat een bijdrage wordt geLeverd aan het oplossen van de

huidige en toekomstige Leefbaarheidproblemen in beide kernen, meer in
het bijzonder door het ontlasten van de bestaande oost'west verbinding

Bergstraat! DommeLseweg.

Ontsluiting VaLkenswaard-Zuid
De verkeersstructuur ten zuiden van Dommelen moet worden uitgebreid
met nieuwe infrastructuur, zodanig dat het toekomstige plangebied VaL.

kenswaard-Zuid en de daarmee samenhangende ontwikkeling van natuur
en recreëren adequaat worden ontsloten voor het verkeer.
Beperken verkeersdruk Bergeijksedijk/Fressevenweg
De verkeersstructuur ten zuiden van VaLkenswaard en Bergeijk moet

worden uitgebreid met nieuwe infrastructuur, zodanig dat de verkeers.
druk van aLLe verkeer op de route Bergeijksedijk/Fressevenweg kan wor-

den teruggebracht.

OnderdeeL van het N69-alternatief 'Westparallel
De uitbreiding van de infrastructuur moet worden getraceerd, zodanig
dat ze in de toekomst eventueel

onderdeel kan uitmaken van een nieu.

we wegverbinding paralleL aan de N69, aLs duurzame oplossing voor de
huidige en toekomstige leefbaarheids- en doorstromingsprobLemen op en
rond de N69 Eindhoven - Belgische grens.

.20.
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1.2

Aanleiding en doelstellng van dit MER

Ondanks het feit dat de Lage Heideweg volgens de wettelijke bepalingen niet
m.e.r.-(beoordelings-)plichtig is, heeft de gemeente VaLkenswaard toch besloten tot het uitvoeren van een rn.e.r.-procedure. Zij is van mening dat de
gegevenheden van het plangebied zodanig zijn, dat een nauwkeurige afweging van miLieubelangen in dezen van beLang is. Het beste instrument daar-

voor is de m.e.r.-procedure.
Het MER Lage Heideweg wordt gebruikt als hulpmiddeL bij de besLuitvorming
over het op te stellen bestemmingspLan ter plaatse van de geprojecteerde

Lage Heideweg en borgt daarmee het volwaardig meewegen van het milieubelang. In dit MER worden de in de startnotitie geselecteerde alternatieve

traceringen met eventueLe subvarianten afgebakend en uitgewerkt, onderzocht op milieueffecten en onderling en ten opzichte van het nulalternatief
vergeLeken. T""ens wordt een Meest Milieuvriendelijk ALternatief (MM)

opgesteLd. Het alternatief dat na weging de voorkeur krijgt wordt verder
uitgewerkt in een ontwerpbestemmingsplan Lage Heideweg.

Strategische milieubeoordeling
Op 21 juli 2004 is de nieuwe Europese richtlijn voor Strategische Milieube-

oordeling in werking getreden. De richtlijn is bedoeLd om milieueffecten van
strategische plannen op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau in beeld te
brengen. De Europese richtlijn is voorlopig aanvullend op het Besluit m.e.r.,
totdat dit besluit is aangepast. Tijdens het opstellen van dit MER heeft een
aanpassing pLaatsgevonden, echter een nieuw BesLuit MER is (medio Z006)

nog niet in werking getreden. Omdat het bestemmingsplan een kader vormt
voor activiteiten waarop een m.e.r.-plicht rust en/of een passende beoordeLing' dient te worden uitgevoerd, is bij vaststelling van het pLan na juli Z006
het uitvoeren van de 5MB mogeLijk verplicht. Gekozen is in het MER te anticiperen op de werking van de 5MB door de onderdeLen hiervan zoveeL moge-

lijk in het MER te behandelen. Het voorliggende MER dient tevens aLs milieurapport in het kader van de 5MB.

Zoals reeds aangeduid in de Startnotitie is de in dit kader verplichte raadpLeging van instanties gekoppeld aan de inspraak over de Startnotitie. Met het
vaststellen van de richtlijnen voor dit MER zijn tevens het detailniveau en de
reikwijdte van de 5MB vastgesteld.

3 Een 'passende beoordeling' komt voort uit de Habitatrichtiljn. Deze richt zich specifiek op

de bescherming van natuurgebieden en (in combinatie met de Vogelrichtlijn) op de bescherming van soorten. De 5MB-richttjn richt zich op alle milieuaspecten.
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1.3

De m.e.r .-procedure

De m.e.r.-procedure Lage Heideweg startte op 8 maart 2006 met de be-

kendmaking van de startnotitie. De startnotitie Lag ter inzage gedurende de
periode van 9 maart 2006 tot en met 19 apriL 2006 bij de gemeenten VaL-

kenswaard en Bergeijk. Hierop volgend heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage op 19 juni 2006 adviesrichtLijnen geformuLeerd voor het MER.

Daarin zijn ook de ontvangen inspraakreacties meegenomen. De richtlijnen
zijn op 31 augustus 2006 vastgesteLd door de gemeenteraden van VaLkens-

waard en Bergeijk.
Het MER en het ontwerpbestemmingsplan Lage Heideweg worden na aan-

vaarding door het Bevoegd Gezag (i.c. de gemeenteraden Valkenswaard en
Bergeijk) gepubLiceerd en gedurende ten minste zes weken ter inzage geLegd

ten behoeve van inspraak.

Samengevat kent de m.e.r. procedure de voLgende stappen:

1. Opstellen en bekendmaken startnotitie
De procedure start met het ter visie leggen van de startnotitie. Een ieder mag reageren. De startnotitie geeft een overzicht van de doeLsteL-

Ling, randvoorwaarden en uitgangspunten die geLden bij deze studie.
2. Inspraak en vaststellen richtLijnen

De Commissie voor de milieueffectrapportage steLt een advies op over

de richtlijnen van het MER, gericht aan het bevoegd gezag. Deze laatste
steLt de richtljnen vast. De richtljnen geven aan weLke informatie het

MER moet bevatten om het milieubelang volwaardig in de besLuitvormi ng mee te wegen.
3. Opstellen en bekendmaken MER
De initiatiefnemer steLt het MER op. Het MER geeft inzicht in de probLe-

matiek en beschrijft op een zo objectief mogelijke wijze de effecten
van de aLternatieven. Daarmee dient het MER als hulpmiddel bij de besLuitvorming. Nadat het MER door het bevoegd gezag als aanvaardbaar is
beoordeeLd, wordt deze bekend gemaakt.
4. Inspraak, toetsing en advisering

Het MER wordt gepubLiceerd en ter inzage gelegd. Gedurende de inzageperiode organiseert de initiatiefnemer een voorLichtingsbijeenkomst
waarin de studieresultaten worden toegelicht en mondeling inspraakre-

acties kunnen worden ingediend. Het is ook mogeLijk om in die periode

inspraakreacties schriftelijk in te dienen bij het bevoegd gezag. Bestuurders en adviserende instanties, waaronder de Commissie voor de

mileueffectrapportage, krijgen de gelegenheid adviezen uit te brengen.
5. Besluitvorming

Het MER, de inspraakreacties en adviezen worden door het bevoegd gezag gebruikt bij de besLuitvorming.

6. Evaluatie

Na het realiseren van de voorgenomen activiteit worden de werkelijke
effecten geëvalueerd.

- 24.
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1.4

Relatie met andere projecten

De plannen voor de Lage Heideweg hangen nauw samen met drie andere
belangrijke projecten in de regio, te weten de ontwikkeling van het plan
VaLkenswaard-Zuid, de mogelijke verlegging N69 tussen Eindhoven en de
BeLgische grens en het gemeenteLijk verkeersbeleidsplan. Een omschrijving

van beide projecten is te vinden in hoofdstuk 2.

In het MER Lage Heideweg wordt aLs volgt met eventueLe effecten aLs gevolg
van beide projecten omgegaan:
1. Ontwikkeling plan Valkenswaard-Zuid
Bij de effectbeoordeling van de Lage Heideweg is uitgangspunt dat VaL-

kenswaard-Zuid volledig is gereaLiseerd conform het nu voorliggende

voorontwerpbestemmingsplan. Daarnaast wordt voor de meest kansrijke
aLternatieven in beeld gebracht, hoe het niet ontwikkeLen van Valkenswaard-Zuid de effecten van de alternatieven beihvLoedt.

2. Verlegging N69 tussen Eindhoven en BeLgische grens

Om het N69-alternatief, zoaLs beschreven in de intentieverklaring tussen
de verschilende overheden', niet op voorhand te bemoeilijken of onmo-

gelijk te maken wordt bij de tracering van de Lage Heideweg een ruimtereservering opgenomen voor een eventuele ombouw van de weg tot
N69. De effecten van een dergelijke ombouw zullen expliciet in de
eventuele m.e.r. N69 aan de orde komen. In het MER Lage Heideweg

worden de effecten alleen gLobaal in beeld gebracht, voor de meest
kansrijke alternatieven.
3. Eindhovenseweg IEuropaLaan

In het verkeersbeleidsplan (1996) is aangegeven dat de potentiële verkeerscapaciteit van de Europalaan beter benut moet worden en dat de
Europalaan haar functie aLs stroomweg sterk moet verbeteren. De Eind-

hovenseweg daarentegen krijgt een Lagere verkeersfunctie en wordt
heringericht als 30 kmiuur zone. Ln het MER zal aandacht besteed worden aan de effecten van de aanleg van de Lage Heideweg op de (voorgenomen) maatregelen aan de Eindhovenseweg I Europalaan.

1.5

Omschrijving plangebied

Het plangebied dat in het MER Lage Heideweg gehanteerd wordt, ligt aan de
zuidwestkant van de kern VaLkenswaard. Het grenst aan de bestaande be-

bouwde kommen van VaLkenswaard en DommeLen. Het plangebied omvat de
Dommelzone met aan weerszijden daarvan agrarische gebieden met bewoning aan de randen. Een klein gedeelte van het plangebied - bij het Keersopdal - Ligt binnen de grenzen van de gemeente Bergeijk.

4 Zie ook hoofdstuk 3: Beleidskader
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De grenzen van het plangebied vaLlen samen met achtereenvoLgens de Lui.

kerweg, Marco Polostraat, bedrijventerrein Van Linschotenstraat, Bergstraat,
Irislaan, Mgr. Smetsstraat, Westerhovenseweg, DommeLse Dijk tot aan de
Braambos en Aardbrandsche Heide. Binnen dit plangebied Liggen alle in deze
studie te bestuderen aLternatieve traceringen voor de Lage Heideweg. Het
gebied waarbinnen de effecten van de aanLeg van de Lage Heideweg in beeld

worden gebracht, is - afhankelijk van het betreffende aspect - groter dan het

plangebied en wordt aangeduid aLs studiegebied.
figuur 3: Globale begrenzing plangebied
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1.6

Leeswijzer

Ln hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de probleemstelling en het doeL van

voorliggende opgave. Het derde hoofdstuk schetst het vigerende beLeidska-

der. Het vierde hoofdstuk beschrijft de huidige situatie en de autonome
ontwikkeling. Hoofdstuk 5 gaat in op de alternatiefontwikkeling. Het zesde
hoofdstuk beschrijft de te verwachten effecten van de verschillende aLterna-

tieven. Ln het zevende hoofdstuk worden de alternatieven uit hoofdstuk 6
vergeleken en wordt er een keuze gemaakt voor een voorkeursalternatief. In

het achtste hoofdstuk worden de leemten in kennis beschreven en ten sLotte
wordt in hoofdstuk 9 stilgestaan bij het evaLuatieprogramma.
Achtergrondinformatie en onderzoeken zijn gebundeLd in een separate bijLage bij dit rapport.
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.27.

i

I
i

.28.

MER/SMB Lage Heideweg Valkenswaard (versie 9, 23 november 2006)

PROBLEEMSTELLING EN DOEL
De Lage Heideweg moet de verkeersstruetuur in het zuidelijk deel van Val-

kenswaard en het aangrenzende buitengebied verbeteren. Meer in het bijzonder is er behoefte aan een goede ontsluiting van de gebiedsontwikkeling
Valkenswaard.

Zuid en een directe verbinding tussen de N69 en de provincia-

le weg N397. Valkenswaard-Zuid is nodig om invullng te kunnen geven aan

de behoefte van de gemeente Valkenswaard op het gebied van wonen, werken, recreatie en natuur. De Lage Heideweg kan mogelijk in de toekomst
onderdeel gaan uitmaken van een nieuwe wegverbinding parallel Qon de
N69, die de functie van de laatste geheel of gedeeltelijk overneemt. De

probleemstellng van het MER Lage Heideweg valt daarmee uiteen in twee

hoofdonderdelen, te weten problemen in relatie tot de hoofdverkeerstruc.
tuur (paragraaf 2.1) en problemen in relatie tot de gebiedsontwikkeling
Valkenswaard-Zuid (paragraaf 2.2). Beiden worden hieronder toegelicht en
in een bredere context geplaatst. Tenslotte wordt de doelstellng omschre-

ven. (paragraaf 2.3)

2.1

Probleemstelling
in relatie tot hoofdwegenstructuur

De hoofdwegenstructuur van de gemeente Valkenswaard is ontoereikend voor
de verwerking van het verkeersaanbod nu en in de toekomst. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat rondwegen rond Valkenswaard grotendeels

ontbreken en het meeste (doorgaande) verkeer als gevolg daarvan dus dwars

door de bebouwde kom moet rijden. Dit gegeven én de sLechte doorstroming
op bedoelde wegen - in de kern doet zich regeLmatig congestie voor - leidt
tot een matige bereikbaarheid en dito leefbaarheid. Iets soortgeLijks doet
zich voor in de regio: ook in de regio is het beschikbare wegennet onvol-

doende om het verkeersaanbod goed te kunnen verwerken. De meeste van
deze regionale problemen zijn terug te voeren op de N69-probLematiek.
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Sinds het verschijnen van het Verkeersbeleidsplan probeert de gemeente Valkenswaard het autoverkeer in de kernen te concentreren op de hoofdwegen
ter ontlasting van de verblijfsgebieden. Bovendien wil zij de verkeersdruk op

de N69 - die de bebouwde kom in de noord-zuidrichting doorsnijdt. beper-

ken, zodat ook de hinder voor het plaatselijke verkeer vermindert. Streven is
zoveeL mogelijk (doorgaand) verkeer af te Leiden naar andere routes buiten

het centrum om, liever nog buiten de kern om. Vooral dat Laatste is moeilijk
reaLiseerbaar, omdat de benodigde infrastructuur rond Valkenswaard veeLaL

ontbreekt. Hierna worden de beLangrijkste kneLpunten op het gebied van

verkeer en Leefbaarheid in ValkenswaardiDommelen en de regio omschreven.

Binnen ValkenswaardiDommelen
Noord-zuidverkeer (N69)

De N69 wordt intensief gebruikt door (internationaaL) verkeer, waaronder
veel vrachtverkeer. Dit veroorzaakt in Valkenswaard - met name in het cen-

trum - ernstige leefbaarheids- en verkeersproblemen en frustreert een goede
centrumontwikkeling. De gemeente wil deze situatie op zo kort mogelijke
termijn veranderen. Het enig beschikbare alternatief voor de N69 - de Euro-

palaan - loopt echter ook door de kern. Daardoor biedt het nauwelijks een

structurele opLossing voor de Leefbaarheidproblemen. Liefst reaLiseert de
gemeente een alternatieve route buiten de kern om. Daar wordt in regionaal
verband aL Lange tijd op gestudeerd. Een oplossing die veeL bestuurlijke aan-

dacht krijgt is de 'WestparalLel. Deze verlegt de N69 westelijk om DommeLen en WaaLre-dorp - paralleL aan het Keersopdal . tot aan Eindhoven (A67).

De Lage Heideweg kan samenvallen met het meest zuidelijke deeL van dit
tracé en heeft daarom mogelijk betekenis voor het opLossen van de N69-

problematiek. Momenteel vindt in regionaal verband in een apart planproces
onderzoek pLaats naar de verlegging van de N69 (Intentieverklaring N69
2004).

Oost-westverkeer (ZuideLijke Randweg)
Via de Zuidelijke Randweg I de Vest in het zuidoosten van VaLkenswaard

wordt zoveel mogelijk verkeer vanuit België afgeleid richting de A2aansLuiting bij Leende (v.v.). Veel van de ter plaatse bekende automobilisten
kiezen echter voor de 'rechtstreekse' route door het centrum van Valkens-

waard. De Zuidelijke Randweg dient tevens aLs een aLternatief voor het oostwestverkeer door de kern van VaLkenswaard (Leenderweg). Ook deze omlei-

ding blijkt in de praktijk minder goed te werken dan vooraf was gehoopt: de

Leenderweg door het centrum blijft erg druk. Daarvoor zijn de volgende
redenen aan te geven:
De alternatieve route via de ZuideLijke Randweg I de Vest teLt meerdere
rotondes. De kleine dimensionering van deze rotondes in combinatie met
relatief veel vrachtverkeer zorgt ervoor dat de gemiddelde sneLheid op

de route relatief laag Ligt. De 'oude' route via de Leenderweg is daardoor vaak toch sneller. Deze situatie is verbeterd door bedoeLde rotondes te herprofieren zodat ze beter berijdbaar worden voor vrachtver-

keer (in de hoofdrichting). In een Later stadium wil de gemeente boven-
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dien maatregeLen treffen in het centrum, waardoor de doorgaande route
via de Leenderweg komt te vervallen.
De aLternatieve route via de Zuidelijke Randweg heeft geen goede, laat
staan rechtstreekse, doorverbinding met de N397 richting Bergeijk I Eer-

seL. Oost-westverkeer (v.v.) moet gebruik maken van de Luikerweg en de
DommeLseweg I Bergstraat door de kernen van Valkenswaard en Domme-

len om de provinciale weg naar Bergeijk I EerseL te kunnen bereiken. De
Dommelseweg / Bergstraat is als 'dorpstraat' niet geschikt voor de ver.
werking van zoveel doorgaand verkeer.
Op de route Bergstraat I Dommelseweg I Zuidelijke Randweg ondervindt
het vrachtverkeer Last van de krappe dimensionering van de kruising met
de Luikerweg, direct zuidelijk van de VaLkenswaardse Markt. De capaci-

teit van dit kruispunt is ontoereikend om het verkeersaanbod goed te
verwerken, zowel op de hoofdrichting als de zijrichting. Bovendien is de
dimensionering van het kruispunt te krap (ingeklemd tussen bebouwing)

om grote vrachtwagens goed te kunnen laten manoeuvreren. Dit laatste
leidt er weer toe dat nauwelijks voorzieningen voor langzaam verkeer

kunnen worden ingepast, wat ten koste gaat van de verkeersveiligheid

op deze fietsroute.
De route via de ZuideLijke Randweg is derhaLve te onhandig en te weinig

gericht om aLs goed alternatief te kunnen functioneren voor het doorgaand
oost-westverkeer (v.v). Te veel verkeer volgt daarom nog steeds de oude
route over de Markt en de DommeLseweg I Bergstraat en veroorzaakt daar
veel hinder voor omwonenden.

In onderstaande Tabel 1 zijn de verkeersintensiteiten per etmaal weergegeven ter illustratie van de huidige en toekomstige verkeerssituatie (zonder
realisatie van de Lage Heideweg).

Luikerweg

Belgische grens - Bergeijkse-

14.500

16.000

dijk
Luikerweg

Bergeijksedijk - Kempeiven-

14.000

15.500

Luikerweg

nendreef
Kempervennendreef - Lage

14.500

14.500

16.000

19.500

Heidewe

luikerweg

Molenstraat - Zuidelijke

Randwe

Westerhovenseweg

Brouwerijdreef - Toegangswe (noord)

12.500

17.000

N69/Luikerwe

Antwerpsebaan - Peperstraat

15.500

17.000

Ber straat

Kern Dommelen

10.000

14.000

Dommelsedijk

Venbergsewe - Loveren

12.500

16.500

Zuidelïke Randwe

Molen straat-Maas trichterwe

12.000

9.500

9.500

12.000

Dommelseweg
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In de regio
De verkeersintensiteit op de route Bergeijksedijk I Fressevenweg Laat de
laatste tien jaar een explosieve groei zien. De hoeveelheid vrachtverkeer

groeit hierin mee. De groei wordt veroorzaakt door het toenemende verkeersaanbod vanuit BeLgië. Deze stijging wordt voornameLijk veroorzaakt

door woon- en werkverkeer en economisch verkeer uit de grensstreek (omgeving LommeL I Neerpelt). Het Laatste onder andere ten gevolge van de ontwikkelingen rondom het bedrijventerrein Lommel I Neerpelt (440 hectare).

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de uitbouw van het profiel van de
N74 vanuit Hasselt tot 2xZ rijstroken. Het grensoverschrijdend verkeer wil

eigenLijk gebruik maken van de N69, maar omdat deze weg tussen Valkenswaard en Eindhoven al volbelast is, wijkt veel verkeer uit naar alternatieve
routes in de regio. De beLangrijkste daarvan is de route Bergeijksedijk I

Fressevenweg richting Eersel (v.v.). Vooral de Fressevenweg is vanwege het
smaLle, bochtige profiel in combinatie met de bomen

laan nauweLijks geschikt

voor de verwerking van het vrachtverkeer. Bovendien veroorzaakt het ver-

keer hinder aan de oostzijde van de kern Bergeijk. De gemeente Bergeijk

acht deze ontwikkeling ongewenst en zoekt naar mogelijkheden om het uitwijkend verkeer terug te krijgen op de N69.

Verkeersonveiligheid
In zijn aLgemeenheid kan worden gesteLd dat een toename van verkeersin-

tensiteiten zonder aanvullende maatregelen in kernen, waarbij veel oversteken zijn met andersoortig verkeer, leidt tot een toename van de verkeersonveiligheid. Met name op de Bergstraat, DommeLseweg, Fressevenweg (Bergeijk) en Luikerweg vinden regelmatig verkeersongevallen pLaats. Met de reaLisatie van de Lage Heideweg en het onttrekken van verkeer uit de kernen
DommeLen, Valkenswaard en Bergeijk wordt beoogd het aantaL verkeerson-

gevallen te beperken.

.32.

MERISMB Lage Heídeweg Valkenswaard (versie 9, 23 november 2006)

Figuur 4: Regionale huidige verkeersstruetuur
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Probleemstellng in relatie
tot Valkenswaard-Zuid

De ruimtelijke structuur van Valkenswaard en omgeving biedt nauwelijks nog
mogelijkheden voor het realiseren van nieuwe woon. en werklocaties. Dit
blijkt uit de Structuurvisie-PLus, die de gemeente heeft Laten opsteLLen. Be-

halve diverse inbreidingslocaties wordt er vanwege de aanwezige waarden
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aan de dorpsranden slechts één uitbreidingsmogelijkheid gezien: VaLkenswaard-Zuid, gelegen aan de zuidkant van DommeLen.' Ontwikkeling van deze
locatie tot woon- en werkgebied vereist - gezien de gevoeligheid van de

aangrenzende natuurgebieden - echter grote zorgvuLdigheid. Er moet aan
beLangrijke voorwaarden worden voldaan, alvorens gebouwd kan worden.
Uiteraard is één voorwaarde dat de omliggende natuurgebieden geen significante, negatieve effecten mogen ondervinden van de nieuwe activiteiten.
Daarnaast worden de volgende planinhoudelijke voorwaarden genoemd:

De structuur in het gebied moet worden verbeterd, waardoor beter gebruik kan worden gemaakt van de mogeLijkheden die het gebied biedt
ten aanzien van natuur en recreatie.
. Valkenswaard-Zuid moet kunnen beschikken over een goede verkeersont-

sluiting. Indien deze ontsluiting wordt gerealiseerd via het bestaande
wegennet - dus géén nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. is de verwachting dat de verkeersdruk in Dommelen alleen nog verder oploopt en
dus ook de aan het verkeer gerelateerde hinder daar verder toeneemt.
In de Structuurvisie.PLus voor Valkenswaard is de ruimteLijke ontwikkeling
van de gemeente op de langere termijn beschreven. BeLangrijke opgaven zijn

de herstructurering van de kernen en het buitengebied, de gespannen woningmarkt en de toename van de mobiliteit. Op basis van de zogenaamde
Lagenbenadering wordt geconstateerd dat Valkenswaard-Zuid de enige resterende uitbreidingslocatie is. VaLkenswaard heeft grote behoefte aan nieuwe
woningen. Enerzijds is dat de eigen, Lokale, behoefte, anderzijds is er vraag
vanuit de regio (SRE-gebied). In het regionaaL Structuurplan Eindhoven is

VaLkenswaard-Zuid dan ook aangewezen als te ontwikkelen woongebied en te
ontwikkelen bedrijventerrein (2005-2010).

Voor de gemeente VaLkenswaard is geconstateerd dat zij reeds een van de
meest vergrijsde gemeenten van Brabant is. Alleen inzetten op bouwen voor

doelgroepen als senioren kan een extra vergrijzing van de gemeente met zich
meebrengen. Uitgaande van het vitaaL houden van de gemeente en inspelend

op het 'compLete kern profieL', waarin handhaving van allerLei voorzieningen
uitgangspunt is, moet vanaf 2005 ook grondgebonden woningen worden aan-

geboden. Dit type woning is in onvoldoende mate realiseerbaar in inbreidingslocaties en zaL geschieden in Valkenswaard- Zuid.
Het woningbouwprogramma Z006.201O van de gemeente VaLkenswaard geeft
aan dat in de periode tot 2010 behoeft is aan circa 800 woningen. Hiervan

dient 50% grondgebonden gerealiseerd te worden. Op de Langere termijn
(2010-2020) is de behoefte nog eens 700 woningen, waarvan circa 35% grond-

gebonden.

5 De visie gaat ook in op het gemeentelijk Structuurbeeld, waarin op basis van de lagen

be-

nadering onder meer is bepaald waar de duurzame structuren liggen en waar nog sprake is

van structurele in- en uitbreidingscapaciteit. Uit de analyse is gebleken dat Valkenswaard.
Zuid de enige resterende structurele uitbreidingslocatie van de gemeente is.
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VaLkenswaard-Zuid biedt ruimte aan tenminste 300 (grondgebonden) wonin-

gen (gemiddelde dichtheid 20 tot 30 woningen per hectare) en is daarmee
van cruciaal belang voor de VaLkenswaardse bouwopgave.
figuur 5: Uitbreidingsplan Valkenswaard-Zuid

""--

1- ~

I;
t!__
;- ~===
Niet alleen voor de woningbouw kampt Valkenswaard met ruimtetekort. Ook
de VaLkenswaardse bedrijvigheid heeft hiermee te maken. Alle beschikbare

areaaL bedrijventerrein binnen de gemeente is in gebruik. Substantieel extra
ruimte kan alleen op een uitbreidingslocatie worden gerealiseerd. Op middeLlange termijn is die behoefte vastgesteld op 32 tot 36 hectare voor bedrijven
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met een LokaaL profieL en een oppervlakte kleiner dan 5.000 m'. De ruimtebehoefte kan alleen worden ingevuld in het pLan VaLkenswaard-Zuid.

Nut en noodzaak
Bij de aanleg van de Lage Heideweg is het nee-tenzij-principe van toepassing, vanwege de
aanwezige natuurwaarden in het ptangebied. Dit principe houdt in dat bepaalde handelingen ten aanzien van dieren en planten in een gebied slechts onder strikte voorwaarden

zijn toegestaan. Middels de ADC-toets moet het nut en de noodzaak van de handeling
worden aangetoond. Bij de ADC.toets dient men aan te tonen dat er geen alternatieven

(A) zijn voor de voorgenomen handeling. Daarnaast moet de handeling een dwingende
reden (0) van groot openbaar belang kennen. Ten slotte moet de beschikbaarheid van

compensatiemogelijkheden (C) worden aangegeven.
Het maatschappelijk betang van de aanleg van de Lage Heideweg is met name gelegen in
het verbeteren van leefbaarheid en verminderen van de verkeershinder in Valkenswaard

en Dommelen. Met name geluidsoverlast en de luchtkwaliteit zijn hierbij knelpunten. De
Lage Heideweg zorgt voor een betere afwikkeling van het oost-west verkeer en in toe.
komst eventueel

ook voor de afwikkeling van het noord-zuid verkeer. In samenhang daar.

mee verbetert ook de verkeersveiligheid op de huidige routes, Bergstraat, Dommelseweg,

Bergeijksedijk en Fressevenweg. Tenslotte is de Lage Heideweg van essentieel belang
voor een duurzame ontsluiting van Valkenswaard-Zuid.

Er zijn verschilende alternatieven voor de Lage Heideweg overwogen. Niets doen is hierbij geen realistisch alternatief. Tabel 1 laat namelijk zien dat als gevolg van de autonome
verkeersontwikkeling de verkeersintensiteiten dermate omvang krijgt dat de leefbaarheid

en verkeershinder in Dommelen en Valkenswaard onder onacceptabele druk komen te
staan. Tevens laat deze tabel zien dat door de hoge intensiteiten een betere benutting
van de bestaande infrastructuur en verkeersstructuur van en rond de kernen onvoldoende

soelaas bieden.
De ontwikkeling van Valkenswaard-Zuid, zoals beschreven in de 5truetuurvsie-Plus van de

gemeente Valkenswaard, is een gemaakte keuze en wordt derhalve beschouwd als een
autonome ontwikkeling in het kader van deze MER. De uitbreidingslocatie is de enig moge.
lijke vanwege hogere (natuur) waarden elders. Een ontsluitingsweg dient dan ook in rela-

tie tot dit plangebied gerealiseerd te worden.
Geconcludeerd wordt dat de Lage Heideweg noodzakelijk is ten zuidwesten van Valkens-

waard. Bij de realisatie van de weg dient optimaal rekening gehouden te worden met de
bestaande natuurwaarden langs Dommel en Keersop. Zo mogelijk zal natuur verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld aan de noordzijde van N397 en het DommeldaL. Indien

nodig zulten mitigerende en compenserende maatregelen getroffen worden.

Naast wonen en werken benoemt de Structuuivisie-Plus voor Valkenswaard.
Zuid nog mogeLijkheden en opgaven voor waterberging, natuurontwikkeling,
recreatie (fietsen, wandelen), extensief agrarisch beheer en infrastructuur
en omschrijft ze behoefte aan nieuwe Locaties binnen het plangebied voor de
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realisering van de brandweerkazerne, het politiebureau en de gemeentewerf. Dit aLLes is in het stedenbouwkundig schetspLan in grote Lijnen uitgewerkt. De - deels potentiéLe - natuurwaarden in het gebied worden verder
ontwikkeld. In de middenzone staan ecoLogie en water centraal. Het oostelijk deeL van het plan krijgt een parkachtige, openbare sfeer.

2.3

Doelstellingen

Bovenstaande probleemsteLLingen leiden tot de voLgende - onderling samen-

hangende - doeLen in het MER Lage Heideweg:
. De verkeersstructuur in en rond het zuidelijk deel van de kernen VaL-

kenswaard en Dommelen moet worden uitgebreid met nieuwe infrastructuur, zodanig dat een bijdrage wordt geLeverd aan het oplossen van de

huidige en toekomstige leefbaarheidproblemen in beide kernen, meer in
het bijzonder door het ontlasten van de bestaande oost'west verbinding

Bergstraat I Dommelseweg.
De verkeersstructuur ten zuiden van Dommelen moet worden uitgebreid
met nieuwe infrastructuur, zodanig dat het toekomstige plangebied Val-

kenswaard-Zuid en de daarmee samenhangende ontwikkeling van natuur
en recreëren adequaat worden ontsloten voor het verkeer.
De verkeersstructuur ten zuiden van VaLkenswaard en Bergeijk moet

worden uitgebreid met nieuwe infrastructuur, zodanig dat de verkeers.
druk van met name vrachtverkeer op de route Bergeijksedijk I Fressevenweg kan worden teruggebracht.
BovenbedoeLde uitbreiding van de infrastructuur moet worden getraceerd, zodanig dat ze in de toekomst eventueel

onderdeeL kan uitmaken

van een nieuwe wegverbinding paraLLeL aan de N69, aLs duurzame oplossing voor de huidige en toekomstige leefbaarheid- en doorstromingspro-

blemen op en rond de N69 Eindhoven - Belgische grens.
Naast deze doelstellngen zijn voor de ontwikkeling en afbakening van de

alternatieven voor de Lage Heideweg randvoorwaarden van belang, die zijn
afgeleid uit beleid en wet- en regeLgeving. Het voLgende is reLevant:

. De te beschouwen alternatieven moeten optimaal rekening houden met

de aanwezige en potentiële natuurwaarden in het gebied. Concreet betekent dit dat:
o direct ruimte
besLag op de beschermde natuurgebieden en overige
waardevolle natuur moet worden voorkomen c.q. tot een minimum
worden beperkt (taaksteLLend);

o voorkomen moet worden dat de beekdalen van DommeL en de Keersop ten opzichte van de bestaande situatie extra worden doorsneden
(taaksteLLend);
o effecten op beschermde soorten moeten worden voorkomen c.q. tot

een minimum worden beperkt (gunstige staat van instandhouding,
taaksteLLend) ;
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o potentiëLe positieve effecten waarmee een bijdrage kan worden ge-

Leverd aan de ontwikkeling van (nieuwe) natuur zoveeL mogeLijk

moeten worden benut (taakstellend).
Het aspect natuur vormt een belangrijke randvoorwaarde waaraan de aL-

ternatieven getoetst worden en is in die zin taakstellend.

De te beschouwen aLternatieven moeten een zo groot mogelijke bijdrage
leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de kernen Valkens-

waard en DommeLen. Ze moeten tenminste voldoen aan de wettelijke
normen op het gebied van geluid, lucht en externe veiligheid (taaksteLLend).
. De watervoerendheid, de waterkwaliteit, de bodemkwaliteit en het

bergend vermogen van de DommeL en de Keersop mogen niet negatief
beïnvLoed worden (taakstellend).
ReLevante en beschermde landschapselementen, cultuurhistorische
structuren en archeoLogische waarden moeten zoveel mogelijk behouden

worden. De alternatieven moeten optimaal ingepast worden in de omgeving (nastrevenswaardig).
. Er moet een zo groot mogeLijk aandeeL openbaar vervoer en fietsgebruik

worden bewerksteLligd (nastrevenswaardig).
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BELEIDSKADER
Onderdeel van het MER is het in beeld brengen van de beleidsplannen en

regelgeving, die direct of indirect van invloed zijn op de voorgenomen actio
vitert: de realisatie van de Lage Heideweg. Het gaat daarbij vooraL om VQst-

gestelde plannen en regelgeving die kaderstellend kan zijn voor het verder
ontwikkelen en beoordelen van alternatieven en varianten. Hieronder volgt
een omschrijving.

3.1

Europees kader

Habitatrichtli jnN ogelrichtlij n
De voor de realisatie van de Lage Heideweg relevante internationale bepalingen met betrekking tot Landschap en natuur zijn te vinden in door de Europe-

se Commissie vastgestelde richtlijnen, te weten de HabitatrichtLijn
(92/43/EEG) en VogelrichtLjn (79/409/EEG). Ook de aL eerder opgesteLde en
eveneens door de EU en NederLand geratificeerde Conventie van Bern (d.d.
19 september 1979) is van beLang. DoeL van de Europese regeLgeving is kort

gezegd de bescherming van een aantal in de bijlage van de richtljn genoemde pLanten- en diersoorten en hun leefgebieden. De VogelrichtLijn heeft tot
doeL de bescherming en het beheer van alle vogeLs die op het grondgebied

van de EU in het wild Leven en hun Leefomgeving (habitats). De HabitatrichtLijn heeft aLs doeL de bioLogische diversiteit in de EU in stand te houden. Om

de instandhouding van de beschermde soorten te garanderen, is voor de
lidstaten een aantal verplichtingen geformuleerd, waaronder het aanwijzen
van speciale beschermingsgebieden met de hiervoor te nemen instandhou-

dingmaatregelen. De beschermingszones vormen samen het netwerk van
natuurgebieden. Dit netwerk heet 'Natura 2000'. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beLeid van de EU voor behoud en hersteL van biodiversiteit. Ln
onderstaande figuur is een overzicht gegeven van het netwerk van natuurge-

bieden.
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Figuur 6: Netwerk van natuurgebieden
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Nieuwe pLannen of projecten in en in de nabijheid van de beschermingszones

moeten conform de richtlijn worden getoetst. Voor pLannen of projecten die
significante gevoLgen hebben op soorten of habitats waarvoor de bescher-

mingszone is aangewezen, geldt het 'nee-tenzij-principe'. Wanneer het be.
trokken gebied een gebied is met een prioritair type natuurlijke habitat
en/of een prioritaire soort, zijn alleen argumenten valide, die verband houden met:
de menselijke gezondheid;

. de openbare veiligheid;
voor het milieu wezenlijk gunstige effecten;
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dan wel, na advies van de Europese Commissie, andere dwingende rede-

nen van openbaar beLang om ingrepen te mogen plegen in het gebied.

De Nederlandse regering geeft invulling aan de uit de Europese richtlijnen
voortvloeiende verplichtingen door het toekennen van specifieke functies
aan gebieden waar beschermde soorten hun Leefgebied hebben. Belangrijke
wettelijke kaders zijn in dit verband de Wet op de RuimteLijke Ordening, de

Natuurbeschermingswet 1998 en 1968 en de FLora- en Faunawet.
Het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide ten zuiden en oosten van

Valkenswaard is aangewezen aLs SpeciaLe Beschermingszone (SBZ) in het

kader van de Vogel- en HabitatrichtLjn. De aanwijzing betekent dat het
beschermingsregime van kracht is.
Het Leenderbos en de Groote Heide kwaLificeren zich als VogelrichtLijngebied

(2524 ha) voor de soorten boomLeeuwerik en nachtzwaLuwen bestaat uit

jonge heidebebossing met open ruimten, in de vorm van kleine en grote
heidevelden met vennen, die tijdens de aanleg in de dertiger jaren gespaard
bLeven. De boomLeeuwerik is een soort die erg gevoelig is voor geluid en in
mindere mate voor verzuring en vermesting. Verstoring van de nachtzwaluw
kan plaatsvinden als gevoLg van (nachteLijk) Licht, geLuid en fysieke verstoring
door wandelaars en werkzaamheden. De soort is in mindere mate gevoelig
voor verzuring en vermesting. Het gebied is daarnaast van belang voor tal

van (trek) vogels aLs de roodborsttapuit die de begrenzing mede heeft bepaaLd.

Het gebied Leenderbos en Groote Heide is vanuit de HabitatrichtLjn (2661
ha) aangewezen voor acht habitattypen en vijf soorten. Een overzicht hiervan staat in onderstaande tabeL.
Tabel 2: Habitattypen en soorten met code van het Natura 2000 netwerk

Code Habitattype
2310 Psammofiele heide met Struikhei en Stekelbrem

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorende tot
de LittoreHetaria uniflorae en/of Isoeto-Nanojuncetea
3260 Sub

montane en laagland rivieren met vegetaties behorende tot het Runancu-

lion fluitantis en het Callitricho.Batrachion.
4010 Noord.Atlantische vochtige heide met Erica tatralix

6510 Laaggelegen schraal hooiland
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
davatlianae.
91 EO Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior

Code Soort
1042 Gevlekte witsnuittibel

1096 Beekprik
1134 Bittervoorn
1166 Kamsalamander

1831 Dri.vende waterwee bree
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De begrenzing van de SBZ is zo gekozen dat in Landschappelijk, ecoLogisch en
vogelkundig opzicht een samenhangend geheeL is ontstaan dat voorziet in de
beschermingsbehoefte van bedoelde pLanten- en diersoorten en hun leefgebieden. Ln dit kader zijn in juni 2006 de beken Dommel en Keersop (niet de
beekdalen) aangewezen aLs habitatgebieden.

HabitatrichtiijnNogelrichtiijn Vlaanderen
De omzetting van de Habitatrichtlijn in Belgische wetgeving is gereaLiseerd
door het Besluit van Z6 oktober 2000 betreffende "de instandhouding van de

natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora" dat op 28 november
2000 in het BeLgische Staatsblad verschenen is. Ten gevolge van een aantaL
opmerkingen en bezwaren van de Europese Commissie, werd dit Besluit op 28

november 2002 gewijzigd (Belgisch StaatsbLad ZO december 2002).
Ten zuiden van het plateau, op BeLgisch grondgebied, bevindt zich het Hage-

ven. Het gebied Ligt op de overgang van de droge zandgrond naar het vochtige beekdal van de DommeL. Het betreft een veen- heidegebied. Het gebied

Hageven-Plateaux dient te worden gezien aLs één gebied met het aan de
Nederlandse zijde grenzende natuurgebied (Natura 2000). Het Hageven-

PLateaux is aangemeLd bij de Europese Unie.

4l!á

"'-';¡¡/ri:i.
... ~:j,;l~;;,';\
~j.J't,_ .~
.,~;~,:~~~G~V '~

De afstand tot het plangebied bedraagt circa 8 kilometer. Een mogelijke

relatie tussen het plangebied en het Belgische richtlijngebied is van hydrolo-
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gische aard. Gezien de beperkte hydrologische effecten en ingrepen aLs ge-

volg van de Lage Heideweg is deze reLatie zeer onwaarschijnLijk.
In onderstaande tabeL wordt een overzicht gegeven van de kwaLificerende
habitattypen en soorten.

Tabel 3: Habitattypen en soorten België met code van het Natura 2000 netwerk

Code Habitattype
2310 Psammofiele heide met Struikhei en Stekelbrem
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

3110 Mineraatarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met amfibi.

sche vegetatie: Lobelia, Littorellia en lsoetes.

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorende tot
de Littorelletaria uniflorae en/of Isoeto.Nanojuncetea
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tatralix
4030 Droge heide (alle subtypen)

6510 Laaggelegen schraal hooiland
7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
7210 Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion
davallianae.
91 EO AUuviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior

Het gebied Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en
Mariahof is aangewezen vanwege het voorkomen van 11 soorten kwalificerende broedvogels (woudaapje, roerdomp, wespendief, bruine kiekendief,
veLduil, nachtzwaLuw, ijsvogeL, zwarte specht, boomleeuwerik, blauwborst
en grauwe klawier) en 15 soorten trek- of wintervogels (fuut, knobbeL zwaan,

bergeend, wintertaling, wiLde eend, tafeleend, kuifeend, sperwer, buizerd,

waterral, meerkoet, watersnip, houtsnip, wulp en snor).

Verdrag van ValettaiMalta
Dit Europese verdrag heeft tot doel het archeologische erfgoed in de bodem
te beschermen als bron van het Europese gemeenschappelijke geheugen, dit

in te passen in ruimtelijke ontwikkelingen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie toe te passen. Hiertoe worden als bestanddeLen van het archeoLogische erfgoed beschouwd alle overbLijfselen, voorwerpen en andere sporen van de mens uit het verleden:
waarvan het behoud en de bestudering bijdragen tot het reconstrueren
van de bestaansgeschiedenis van de mensheid en haar relatie tot de na.
tuurlijke omgeving;
. ten aanzien waarvan opgravingen of ontdekkingen en andere methoden

van onderzoek betreffende de mensheid en haar omgeving de voornaam-

ste bronnen van informatie zijn.
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Tot het archeologische erfgoed behoren bouwwerken, gebouwen, complexen,

aangelegde terreinen, roerende zaken, monumenten van andere aard, alsmede hun context, ongeacht of zij op het land of onder water zijn geLegen.
Hoofdpunten in het Verdrag van MaltalVaLetta zijn:
1. Behoud van het archeologisch erfgoed in situ.
Uitgangspunt van het Verdrag is dat behoud en beheer in de bodem, dus

'in situ' de beste bescherming van het archeologische bodemarchief is.
Alleen daar waar behoud niet mogelijk is, zaL archeologisch onderzoek
moeten worden verricht.
2. Volledige erkenning/doorwerking van archeologie in pLanoLogische beo

sluitvorming.
Door de archeoLogie te betrekken in de pLanoLogische besLuitvorming,

kunnen mogelijke archeologische resten in een vroeg stadium worden

herkend, waardoor planaanpassing een optie is om het bodemarchief te
behouden.
3. Veroorzakersprincipe: de initiatiefnemer betaaLt.

Degene die het initiatief neemt om de 'bodem te verstoren' zaL de kosten
voor het archeologisch onderzoek op zich moeten nemen.
4. Verbreding archeoLogisch draagvLak.

Het maatschappelijk draagvlak voor de archeologie moet worden verbreed om meer begrip te kweken voor het cuLtureel erfgoed. ArcheoLogische informatie moet toegankeLijk zijn voor een breed publiek.
Dit verdrag is vertaald in het Streekplan en in de cuLtuurhistorische- en ar-

cheoLogische waardenkaarten.

Kaderrichtlijn water
Dit is een Europese richtljn op het gebied van oppervLakte- en grondwater.
Doel is de bescherming van aquatische ecosystemen, bevordering van duurzaam watergebruik en verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaLi-

teit. Daarnaast zet de Kaderrichtlijn in op harmonisering van de bestaande
Europese regelgeving op het gebied van water. De impLementatie van de

Kaderrichtlijn Water (KRW) in Nederland valt onder de verantwoordelijkheid
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De uitvoering ervan ligt in

handen van de regionale waterbeheerders. In Nederland wordt op dit moment gewerkt aan de aanpassing van wet- en regeLgeving. Het kabinet pleit
in de zogenaamde 'ambitienota' voor een zo pragmatisch mogelijke imple-

mentatie van de KRW in Nederland: de miLieukwaliteit mag in ieder gevaL
niet versLechteren, ook niet als de economie groeit en de bevoLking toe-

neemt. De KRW geeft aan dat de gesteLde waterkwaLiteits- en ecoLogische
doelstellingen in beginsel binnen 15 jaar, dus in december 2015, moeten zijn

bereikt. Ook geeft zij aan dat het programma van maatregeLen dat hiervoor
nodig is, in 2009 onder de naam stroomgebiedsbeheersplan bestuurlijk moet
zijn vastgesteld en uiterlijk in 2012 operationeeL moet zijn. Ln deze pLannen
worden waterkwaLiteitsdoelsteLlingen en doelstellingen betreffende de ecoLogische kwaliteit van de waterlichamen opgenomen. De KRW eist dat in 2015

minimaal een goede ecologische toestand voor natuurlijke wateren of een
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goed ecologisch potentieel voor sterke veranderde en kunstmatige wateren is
gerealiseerd. Als doelen in 2015 niet haalbaar zijn, en dus fasering noodzakelijk is, moet dit in de stroomgebiedbeheersplannen zijn aangegeven.

3.2

Nationaal kader

Nota natuur, bos en landschap in de 21" eeuw /
Nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur'
De nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (Nota natuur, bos en land-

schap in de 21 e eeuw) uit 2000 schetst de aanpak van het natuurbeleid voor
de periode 2000-2010, met een doorkijk naar 2020. Deze nota vervangt vier
groene nota's: het NatuurbeleidspLan, de Nota Landschap, het Bosbeleidsplan
en het Strategisch PLan van Aanpak Biodiversiteit. De nota vormt daarnaast

het kader voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in tal van
sectoren (onder meer landbouw, visserij, toerisme, water). De Nota heeft
een nauwe relatie met de vierde Nota Waterhuishouding, de Nota Ruimte en
het Nationaal Milieubeleidsplan 4.

De Nota bestaat uit twee deLen: een strategisch deeL en een beleidspro.
gramma. Het strategische deeL beschrijft het beleid op hoofdlijnen. Het
definieert de hoofddoelstelling voor het natuurbeleid als: "Behoud, herstel,

ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, aLs essentiële
bijdrage aan een leefbare en duurzame samenleving".
Het tweede deeL van de Nota geeft een programmatische uitwerking van de

strategische hoofdlijnen voor vijf specifieke programma's, waarin concrete
doelen worden benoemd met daaraan gekoppeLde taakstellingen, maatregelen en middeLen.

Het eerste perspectief, Nederland Internationaal-Natuurlijk, betreft het
versterken van de inzet voor (en aansluiting bij) het internationale natuurbeLeid. Nederland Groot(s).Natuurlijk is gericht op het versterken en verder tot

stand brengen van de EHS. Nederland Nat-Natuurlijk heeft betrekking op het
benutten van kansen voor karakteristieke natte natuur. Ln Nederland Lande-

lijk-Natuurlijk schetst het kabinet het perspectief voor de landelijke natuur.

Daarbij gaat het om het versterken van de kwaliteit en identiteit van het
landelijke gebied. Het perspectief voor de stedelijke natuur in Nederland

Stedelijk-Natuurlijk heeft betrekking op het reaLiseren van voldoende natuur
in en rondom de stad.

Nota Ruimte
Ln de Nota Ruimte is het nationaaL ruimtelijk beleid vastgeLegd tot 2020,
waarbij de periode 2020-2030 geLdt aLs doorkijk naar de Lange termijn. De

Nota Ruimte maakt onderscheid in verantwoordelijkheden. Het rijk concen.
treert zich op de aspecten die van nationaal belang zijn, de nationale ruimteLijke hoofdstructuur. Voor het gebied dat niet tot de nationale ruimteLijke

hoofdstructuur behoort, beperkt het rijk zich tot het stellen van enkele (al.
gemene) beleidsregels. De uitvoering van het beleid ligt primair bij de ge-
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meenten, terwijL door de provincies een beLangrijke kadersteLlende, coördinerende en controLerende taak is weggelegd.
HoofddoeL van het nationaaL ruimtelijk beLeid is ruimte te scheppen voor de
verschilende ruimtevragende functies op het beperkte oppervLak dat in NederLand beschikbaar. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier

beleidsdoeLen:
versterking van de concurrentiepositie van Nederland;
bevordering van krachtige steden en een vitaaL pLatteLand;

borging en ontwikkeLing van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke
waarden, en;
borging van de veiligheid.
Deze vier doelen worden in onderlinge samenhang nagestreefd met tegen de
achtergrond de algemene wens om de economische, ecologische en sociaal.
culturele waarden van de ruimte te versterken en duurzaam te ontwikkelen.

Van duurzame ruimtelijke ontwikkeling is sprake als aan eLk van deze waarden gelijkwaardig en in onderlinge samenhang recht wordt gedaan en daar-

mee de aantrekkeLijkheid van de ruimte voor de bewoners, bezoekers en
ondernemers toeneemt.
Het ruimtelijk beLeid moet ervoor zorgen dat de verhouding tussen bouwen in
stedelijke gebieden en in Landelijke gebieden in balans bLijft. Bundeling van

verstedetijking (wonen, werken en voorzieningen) staat nog steeds voorop,
echter geconstateerd wordt dat er zowel vraag is naar centrumstedelijke
mileus, groenstedelijke milieus en naar meer ruimte in en om de woning.
Daarnaast moet voorkomen worden dat de landeLijke gebieden LeegLopen
doordat te beperkte ontwikkelingsruimte wordt geboden. Streven is een

muLtifunctioneeL en vitaal pLatteLand.

Vierde nota waterhuishouding
De hoofddoeLstelling van de nota is: "Het hebben en houden van een veilig

en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en
veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd." Evenals de Derde nota waterhuishouding, gaat de Vierde nota

waterhuishouding uit van integraal waterbeheer en een watersysteembenadering. De Nota is tevens gebaseerd op het stand.stiL-beginsel, het voorzorg-

principe en het principe dat de vervuiler betaalt.
Bij de langetermijnstrategie voor waterbeheer staan twee denklijnen centraal. In de eerste pLaats wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk op een

natuurlijke wijze omgaan met water en watersystemen. ALs tweede gaat het
er om vanuit het waterbeleid de watersysteem- en stroomgebiedbenadering

(zowel nationaaL aLs internationaal) te benadrukken. De samenhang binnen
het waterbeheer en tussen waterbeleid, milieubeleid en ruimtelijke ordening

wordt in deze gebiedsgerichte benadering bewerkstelligd. Ln de nota zijn
MTR-normen (MTR = MaximaaL ToeLaatbaar Risico) opgenomen voor de kwali-

teit van het oppervlaktewater.
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Natuurbeschermingwet
De Natuurbeschermingswet regeLt de bescherming van gebieden, die aLs

staats- of beschermd natuurmonument zijn aangewezen. Deze juridische
status geeft een extra bescherming aan bijzonder waardevolle en kwetsbare
natuurgebieden. Hieronder vallen ook de speciale beschermingszones voLgens
de VogeL- en Habitatrichtlijn, gebieden die deeL uitmaken van de EcoLogische

Hoofdstructuur (EHS), beschermde natuurmonumenten en staatsnatuurmonumenten. Het beLangrijkste onderdeeL van de wet is dat er een aparte ver-

gunning nodig is voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor het natuurmonument. Het maakt daarbij niet uit waar die activiteiten plaatsvinden, dat kan zoweL binnen als buiten het natuurgebied zijn (de zogenaamde
'externe werking').
Ln het pLan

gebied van de Lage Heideweg zijn geen gronden tot natuurmonu-

ment aangewezen. Ln de directe nabijheid van het plangebied is dat echter
wél het geval: het natuurgebied Malpiebergsche Heide. zuidoostelijk van het
plangebied - is voor een groot deeL habitatrichtlijngebied en is aangewezen
als natuurbeschermingswetgebied. Ook vormt het een onderdeeL van de EHS

en de groene hoofdstructuur (GHS). De bosgebieden rondom de Mgr. Smets-

straat en het Eurocircuit zijn eveneens aangewezen als EHS en GHS, respectieveLijk 'bestaand bos- en natuurgebied' en 'overig bos- en natuurgebied'.
Het beekdal van de Keersop ten zuiden van de provinciaLe weg N397 is in de
EHS en de GHS aangeduid als natuurontwikkelingsgebied en als Leefgebied
voor kwetsbare soorten. Het gebied ten noorden van de provinciaLe weg N397
is voor het grootste deel aangewezen aLs natuurparel (GHS) en in de EHS aLs

'bestaand bos- en natuurgebied' en 'natuurontwikkelingsgebied'. In Figuur 8

zijn deze gebieden weergegeven.

Flora- en Faunawet
De FLora. en Faunawet beschermt vrijweL alle in het wild levende planten- en
diersoorten (soortbescherming). Daartoe zijn in de wet een aantaL verbods-

beperkingen opgenomen. Uitgangspunt is het 'nee-tenzij-principe'. Dit betekent dat bepaaLde handelingen ten aanzien van dieren en planten sLechts

onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. Er moet nagegaan worden of er
alternatieven mogelijk zijn, aangegeven worden welke dwingende redenen
van groot openbaar beLang spelen en worden aangegeven welke mogelijkheden voor compensatie beschikbaar zijn. Op grond van artikeL 75 FLora- en

Faunawet, uitgewerkt in het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten, kan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder

bepaalde condities ontheffng verlenen van de eerder genoemde verboden.
Deze condities, voor zover het gaat om soorten aLs bedoeLd in bijLage 4 Habi-

tatrichtlijn, vogeLs aLs bedoeld in artikeL 4 Lid 1 sub b FLora- en Faunawet en
bij Amvb aangewezen soorten (artikel 75 Lid 5 FLara- Faunawet en artikeL 2
BesLuit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten), sLuiten aan bij de
bepalingen van de eerder genoemde Europese richtlijnen. Voor de overige
dier- en plantensoorten geLdt dat ontheffing kan worden verleend mits geen
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afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding (artikel 75
Lid 4 FLora- en Faunawet).

Figuur 8: Natuurwaarden
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Nationaal milieubeleidsplan 4

Het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4) verscheen in 2001 onder de titeL

'Een wereLd en een wil: werken aan duurzaamheid'. Ln het NMP4 staat dat
het milieubeleid moet bijdragen aan een gezond en veilig leven in een aantrekkelijke leefomgeving temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke huLpbronnen uit te putten. Het
NMP4 steLt de kwaliteit van Leven centraaL. Een belangrijke randvoorwaarde

is dat dit duurzame invulling krijgt en niet ten koste gaat van de kwaliteit

- 48-

MERfSMB Lage Heideweg Valkenswaard (versie 9,23 november 2006)

van het leven elders of Later. Het NMP4 wil een eind maken aan het afwenteLen van mileulasten op de generaties na ons en op mensen in arme Landen.

Voor zeven grote miLieuproblemen geldt dat er over dertig jaar forse pro-

blemen verwacht mogen worden wanneer nationaal en internationaal niet
tijdig ingegrepen wordt. Het gaat om verlies aan biodiversiteit, kLimaatver-

andering, overexploitatie van natuurLijke huLpbronnen, bedreigingen van de

gezondheid, bedreigingen van de externe veiligheid, aantasting van de
Leefomgeving en mogelijk on
beheersbare risico's. Deze milieuproblemen zijn
sterk verweven en het NMP4 wil ze dus ook in clusters aanpakken: energie.
huishouding, biodiversiteit en hulpbronnen, milieudruk door de Landbouw,

stoffen, externe veiligheid, milieu en gezondheid en milieubeLeid en de
Leefomgeving. Voor deze problemen wil het NMP4 systeemfouten wegnemen

uit de huidige maatschappelijke ordening en de nu functionerende instituties. Voor het oplossen van de grote milieuproblemen is daarom systeemin-

novatie nodig. Voor de energiehuishouding, biodiversiteit en huLpbronnen en
Landbouw wil het NMP4 voor deze systeeminnovatie een transitie inzetten:

een grootscheeps veranderingsproces waarin overheid en vele maatschappelijke sectoren jarenlang doelgericht samenwerken met als inzet een volledig
duurzame ontwikkeling. Voor de overige milieuproblemen wiL het NMP4 in-

zetten op volledige duurzame ontwikkeling via beleidsvernieuwing.

Nota Mobiliteit
De Nota Mobiliteit geeft de nationale visie op het verkeer en vervoersbeleid

tot en met 2020 weer.
Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor de sociale en economische
ontwikkeling in NederLand. Op zijn beurt creëert die ontwikkeling weer

nieuwe mobiliteit. Hoofddoel van de Nota Mobiliteit is daarom verbetering

van de betrouwbaarheid van het verkeerssysteem (weg, water. spoor en
Lucht) van deur tot deur binnen de maatschappelijke randvoorwaarden op
het gebied van de veiligheid en de kwaliteit van de Leefomgeving. Mobiliteit

mag, maar niet aLtijd en overaL. Mensen moeten mobieL kunnen zijn om
maatschappelijk te kunnen participeren.

De Nota Mobilteit is een nota die in samenwerking met de provincies, ge.
meenten, kaderwetgebieden en waterschappen tot stand is gekomen. De

ruimtelijke aspecten van het verkeers. en vervoersbeleid komen terug in de
Nota Ruimte van het ministerie van VROM.

Duurzaam Veilig Verkeer
Ln 1997 is in overLeg tussen V&W, IPO, SKW, VNG en UvW het principe Duur-

zaam Veilig ge'ihtroduceerd. Doelstelling van dit verkeersveiligheidsplan is
om het aantaL slachtoffers in het verkeer terug te dringen. Met Duurzaam
Veilig wilen de gezamenLijke wegbeheerders de verkeersveiligheid op het
NederLandse wegennet structureel verbeteren. Duurzaam Veilig wordt in
twee fasen geiinpLementeerd. De eerste fase is eind 2001 afgerond. De

tweede fase is in 2004 van start gegaan.
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De tweede fase, die medio 2003 omgedoopt is in 'Project DecentraLisatie
Duurzaam Veilig l (DDV2), betreft de integrale uitvoering van Duurzaam

Veilig. Deze fase wordt volledig geiiitegreerd in het regionale verkeers- en
vervoersbeleid. Eind 2003 heeft het NationaaL Mobiliteitsberaad ingestemd
met het rijksvoorstel voor de nationaLe reductiedoelstelling verkeersveilig-

heid voor 2010. De provincies en kaderwetgebieden dienen voor het bereiken
van de landeLijke doeLstellingen een Duurzaam Veilig maatregelpakket in hun
regio's te bepaLen.

De Planwet verkeer en vervoer bepaalt dat essentiële onderdelen van beLeid

moeten doorwerken in regionaLe pLannen. De nationaLe doelstelling zal dus

moeten doorwerken in de PWP's, RWP's en gemeentelijke pLannen. De Lage
Heideweg wordt gerealiseerd conform de principes van Duurzaam Veilig.

Nota Belvedère
De Nota BeLvedére staat vanuit het motto 'behoud door ontwikkeling' voor

het stimuleren van een innovatieve wijze van omgaan met cultuurhistorische

waarden door de cuLtuurhistorische identiteit sterker richtinggevend te Laten
zijn bij de ruimtelijke inrichting van Nederland. In het kader van Belvedère is
een Landsdekkend overzicht vervaardigd van de cultuurhistorisch meest
waardevoL geachte steden en gebieden; de CuLtuurhistorische Waardenkaart
van Nederland. Deze kaart bevat onder andere de Belvedèregebieden. Dit

zijn gebieden met een hoge concentratie van cultuurhistorische waarden,
zoaLs het Dommeldal (deeLs geLegen in het plangebied voor de Lage Heide-

weg). Buiten de Belvedèregebieden zijn er ook cuLtuurhistorische waarden

aanwezig. Vaak zijn dat waarden die vanuit een van de drie sectorale ¡nvals.
hoeken binnen de cultuurhistorie (archeologie, bouwkunde, historisch Landschap) als van bijzonder hoge waarde worden geacht. De cuLtuurhistorische
waarden zijn doorvertaald in de provinciaLe cultuurhistorische waardenkaart.

3.3

Provinciaal en regionaal kader

Streekplan 2002
Het streekpLan 'Brabant in baLans' (2002) heeft aLs hoofddoel zorgvuldiger

omgaan met de Brabantse ruimte. De provincie Noord-Brabant wil de econo-

mische, ecologische en sociaaL-culturele kwaliteiten meer met elkaar in
balans brengen, zodat het voor iedereen in de provincie prettig wonen, wer.
ken en recreëren is. Dit wil zij bereiken door toepassing van vijf leidende
principes voor het ruimteLijk beleid voor de periode tot 2020:

Meer aandacht voor de onderste lagen: het watersysteem, de bodemtypologie, de geomorfologie en de infrastructuur.
. Zuinig ruimtegebruik.
. Concentratie van verstedelijking: inbreiden, herstructureren en intensi.

veren.
Zonering van het buitengebied.

Grensoverschrijdend denken en handelen.
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De provincie maakt onderscheid tussen stedelijke en Landelijke regio's. Verstedelijkingsopgaven met een sterk bovenregionaal karakter worden geaccommodeerd in de stedelijke regio's. In de Landelijke regio's mag gebouwd
worden volgens migratiesaldo nuL. De kernen Valkenswaard en Dommelen
liggen beide in de regio Eindhoven-HeLmond; het zuideLijke deel van de ge-

meente maakt deeL uit van de landelijke regio.
De ontwikkeLing van de Lage Heideweg sLuit aan op de hoofdprincipes uit het
streekplan. De weg is niet aLLeen bedoeld als ontsLuitingsweg voor het gebied

Valkenswaard-Zuid, maar moet tevens een beLangrijke schakeL vormen in het

opLossen van de verkeerskneLpunten in de regio Eindhoven.
Het provinciaal beLeid ten aanzien van Landschap is gericht op het behouden
en versterken van het Landschappelijke basispatroon, het bebouwingspatroon
en het ruimtelijke patroon ten behoeve van een duidelijke Landschappelijke

structuur en een gevarieerd en afwisselend landschap. Archeologische en

cultuurhistorische patronen moeten worden gerespecteerd. Dit beleid is van
toepassing op natuur- en bosgebieden en gebieden met een agrarische functie. Het streekpLan houdt rekening met historisch Landschappelijke vLakken

met hoge en zeer hoge waarden. Ook de archeologische monumenten moeten
worden beschermd, evenals aardkundig waardevoLLe gebieden. Het merendeeL van deze gebieden Ligt in de GHS (groene hoofdstructuur) of AHS (agrari-

sche hoofdstructuur) landschap. Dit zijn de twee typen structuren, waarin
het geheLe buitengebied is onderverdeeld. De GHS is een samenhangend
netwerk van aLLe natuur- en bosgebieden, landbouwgebieden en andere gebieden met bijzondere natuurwaarden, en landbouwgebieden die bijzondere
potenties hebben voor de ontwikkeling van natuurwaarden. De AHS omvat
het gebied buiten de GHS en de bebouwde kernen en infrastructuur. In de
AHS staan de instandhouding en versterking van de Landbouw voorop.

De GHS en AHS zijn onderverdeeld in twee hoofdzones, nameLijk de GHSnatuur (met hoofdfunctie natuur), GHS.landbouw (Landbouwgebieden met

hoge natuurwaarden). AHS-Iandschap (landbouwgebieden met overige bijzondere natuur- en landschapswaarden) en AHS.Landbouw (Landbouwproduc-

tiegebieden). Elk van hoofdzones is weer onderverdeeld in een aantal subzones in volgorde van kwetsbaarheid (zie Tabel

4).
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Tabel 4: Onderverdeling hoofdzones/subzones
Hoofdzone
GHS-natuur

GHS-Iandbouw

AHS-landschap

AHS-landbouw

Subzone
1.

Natuurparel

2.

Overige bos- en natuurgebied

3.

Ecologische verbindingszone

4.

leefgebied kwetsbare soorten

5.

leefgebied struweelvogels

6.

Natuurontwikketingsgebied

7.

leefgebied dassen

8.
9.

Waterpotentiegebieden
RNlE-landschapsdeel

10.

Zoekgebied veeverdichtingsgebieden

11. Vestigingsgebied glastuinbouw
12. Mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw
13.

Glasboomteeltgebied

14. AHS-overig

In het streekpLan wordt ten aanzien van Luchtkwaliteit de intentie uitgesproken de vastgestelde maximaal toegestane waarde (MTR) niet te overschrij den. Voor de vermindering van de Luchtverontreiniging door verkeer en vervoer steLt het streekpLan:

. een reductie van verzurende emissies door wegverkeer;

voorkomen van gezondheidsschade of hinder ten gevoLge van verkeersemissies;
sanering van situaties met te hoge concentraties luchtverontreinigende

stoffen.
Ten aanzien van geluidsoverlast is opgenomen dat in stiltegebieden (waaronder Malpie, grenzend aan het pLan
gebied) geen verdere akoestische verstoring moet gaan pLaatsvinden en dat een vermindering van de geLuidsbeLasting

aLs gevoLg van wegverkeerslawaai moet optreden.

De provincie heeft een regionaal verbindend wegennet aangewezen voor het
vervoer van gevaarLijke stoffen. Deze route loopt ter hoogte van VaLkens-

waard van de N69 (Luikerweg) via de Zuidelijke Randweg / de Vest naar de
Leenderweg (N396).

Regionaal structuurplan regio Eindhovenl
Provinciaal uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant
De Regioraad van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) stelde in
2004 het Regionaal Structuurplan regio Eindhoven (RSP '04) vast. Het RSP '04
is een herziening van het vorige regionaLe structuurplan uit 1997. Gedepu-

teerde Staten van Noord-Brabant hebben in maart 2005 het RSP '04 regio
Eindhoven goedgekeurd. Bovendien hebben ze op basis van dit plan het ProvinciaaL uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant vastgesteld, aLs uitwerking van het
StreekpLan 2002. Vanwege de intensieve samenwerking tussen het SRE en de
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provincie zijn deze nagenoeg identieke plannen in een boekwerk samengevoegd.
Het RSP '04 en ProvinciaaL uitwerkingsplan Zuidoost-Brabant geven weer wat
de keuzes zijn op regionaal schaalniveau voor de woningbouw- en bedrijventerreinontwikkeling voor de periode tot 2015, met een doorkijk naar 2030.

Beide plannen vormen voor de periode tot 2015 zoweL een toetsingskader

voor bestemmingsplannen aLs een kader voor strategische gebiedsontwikkeling, zoals de A2-zone, het Middengebied en het Nieuwe Woud. De belang-

rijkste regionale ambities zijn:
. de positie als economisch

kerngebied en Brainport te behouden en ver-

der uit te bouwen;
. de twee 'gezichten' van de regio te behouden;
. de belevingswaarde van het landelijk gebied te bewaren en, waar nodig,

te versterken.

Om de economische positie van de regio te kunnen behouden moet onder
meer de bereikbaarheids- en Leefbaarheidproblematiek in het gebied tussen

Eindhoven en Valkenswaard worden opgelost. De aanLeg van de Lage Heideweg vormt onderdeel van de oplossing hiervoor. De aanLeg van de weg zorgt
bovendien voor een belangrijke strategisch ruimtelijke (ontwerp) opgave in
het gebied ten zuiden van Dommelen en Valkenswaard, waarin grote waar-

den voor natuur en Landschap en de wens om bedrijvigheid en in beperkte

mate wonen (ook aL genoemd in het RSP '97) met elkaar moeten worden
geihtegreerd. Tevens moet in de plannen de noodzaak voor het realiseren
van waterberging en de versterking van de ecologische kwaliteit van de beekdalen van de DommeL en Keersop een plaats krijgen. EnkeL Langs de weg van

een integrale ontwikkeLing met een doorkijk naar de langere termijn is hier
een goede gebiedsantwikkeling mogelijk.
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Figuur 9: Regionaal structuurplan Zuidoost-Brabant
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Reconstructieplan Boven-Dommel
Het reconstructieplan is de uitwerking van de visie van de reconstructiecommissie op het gebied Boven-DommeL. Er wordt beschreven hoe Boven-

Dommel er in 2016 uit zou kunnen zien. Keuzes die in deze visie zijn gemaakt
voor specifiek aangewezen gebieden, zijn bepalend voor ruimtelijke pLannen

van de Provincie en gemeenten. Uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen is

dat de afwisseling en de diversiteit in het gebieden behouden en zo mogelijk
versterkt wordt. Hoofdpunten uit de visie zijn:
. Herstel van water- en bodemsystemen.
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Verbeteren van de miLieukwaliteit.
. Versterking van natuurwaarden door versneLde realisatie EHS (2011).

Landschappelijke kwaLiteiten behouden, versterken en ontwikkelen.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor duurzame landbouw.
. Versterking van recreatie en toerisme.

Versterken van de sociale en economische structuur.
Verbeteren Leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid bij de

uitvoering van verkeersprojecten.

Integrale zonering voor de intensieve veehouderij.
In het reconstructieplan is het plangebied, zoaLs in dit MER omschreven,

aangeduid als ontwikkelingszone voor nieuwe functies op het gebied van

wonen, werken en leefbaarheid. De ontwikkeling van de Keersop, beschreven

in het Landinrichtingsplan, is aangehaald in paragraaf 3.4.
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figuur 10: Reconstructieplan
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Regionaal Verkeers- en vervoerplan

Het Regionaal Verkeers- en VervoerpLan (RWP) van de regio Eindhoven geeft

aan welke verkeers- en vervoersproblemen de vervoerregio onderkent, welke

zij tot haar eigen verantwoordelijkheid rekent en voor welke problemen
opLossingen moeten worden aangedragen. De hoofddoeLstelling van het RWP
is "het beperken van (de groei van) de automobiliteit en het stimuLeren van

het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen als de fiets en het openbaar vervoer". Hierbij geLden twee randvoorwaarden:
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. Het zakelijk verkeer en het goederenvervoer over de weg hebben een

wezenlijke betekenis voor onze economie en moeten daarom zoveel mogelijk worden ontzien. ALs er een beperking moet komen, dienen mini-

maal gelijkwaardige alternatieven te worden geboden.
Ln principe mag de vrijheid van verplaatsing niet worden aangetast; dat
wil tevens zeggen dat de bereikbaarheid van bestemmingen moet worden bLijven verzekerd; dit staat los van de wijze van verpLaatsing.

Het RWP heeft ten aanzien van verkeer en vervoer het doeL de mobiliteit,
Leefbaarheid en bereikbaarheid met eLkaar in evenwicht te brengen, zonder

daarbij de economische concurrentiepositie aan te tasten. Er gelden vijf
zogenaamde aangrijpingspunten:
. voorkomen van (auto) verplaatsingen;
. substitutie van verplaatsingen per auto naar andere veivoerswijzen;

. beperking van autokilometerproductie door kortere afstanden;

seLectieve bereikbaarheid;
betere benutting van bestaande infrastructuur.

De aanLeg van de Lage Heideweg speeLt een grote roL in de ontwikkeling van
de regio. Door de nieuwe verbindingsweg zal het doorgaande verkeer door de

kern VaLkenswaard afnemen. Aansluiting op de N397 (Bergeijk - A67) betekent een betere benutting van deze bestaande infrastructuur. Door de aanleg

van een nieuw bedrijventerrein aan deze Lage Heideweg ontstaat er een
bedrijvenlocatie die op relatief eenvoudige wijze te bereiken is.

Ontwerp RWP 2006
Op 23 juni Z005 heeft de Regioraad het Ontwerp RWP vastgesteld aLs basis
voor het mobiliteitsbeleid voor de regio (21 SRE gemeenten). Van medio juni
tot en met medio augustus 2006 heeft de inspraakperiode van het ontwerp
plaats gehad. Definitieve besluitvorming heeft nog niet pLaatsgevonden. ALs

beLeidskader dient derhaLve uitgegaan te worden van het vigerende RWP. Op
deze plaats wordt een doorkijk gegeven naar de inhoud van het nieuwe

RWP.
In het RWP 2006 staat wat de regio wil doen om de huidige problemen op
het gebied van verkeer en vervoer aan te pakken, kansen te creëren voor de

ontwikkeling van Zuidoost-Brabant en de toekomstige probLemen het hoofd
te bieden. DoeLen zijn niet alleen het verbeteren van de doorstroming van
het autoverkeer, maar ook het verbeteren van de leefbaarheid, het milieu en
de verkeersveiligheid.

Het RWP maakt strategische keuzes voor onder meer het oplossen van de
N69 problematiek (waar de aanleg van de Lage Heideweg een aanzet toe is),
het realiseren van HOV tussen Eindhoven en Valkenswaard, investeren in het
regionaal fietsnetwerk verbeteren van de verkeersveiligheid.
Voor RWP is een Strategische Milieu Beoordeling (SMB) uitgevoerd. Hierin is

de aanleg van de Lage Heideweg aLs één van de grote projecten opgenomen.
Uit de 5MB studie blijkt dat de aanLeg een zeer positief effect heeft op Lucht,
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geLuid en externe veilgheid en dat het effect ten aanzien van natuur niet

positief of negatief is. Ook is de toekomstige N69 betrokken in de 5MB studie.

Provinciale notitie compensatiebeginsel
In het provinciaLe natuurbeleid is het compensatiebeginsel uitgewerkt. Het
hoofduitgangspunt van de compensatieregeling is dat er per saLdo geen verLies mag pLaatsvinden van Landschappelijke, bosbouwkundige of ecoLogische
waarden. Het 'nee-tenzij-principe' is van toepassing.
De aLgemene uitgangspunten van het natuurcompensatiebeleid komen verder

kort gezegd neer op het volgende:

Compensatiegrond moet binnen 10 jaar na het reaLiseren van de ingreep
ingericht zijn voor de ontwikkeling van de te compenseren waarden.
Compensatie moet zoveeL mogelijk in de omgeving van de pLaats van de
ingreep plaatsvinden.

Indien buiten de hiervoor genoemde gebieden te weinig ruimte is voor
compensatie, of te weinig gebieden aanwezig zijn met geschikte poten.

ties voor compenserende natuurontwikkeling, kan gecompenseerd worden binnen de verwervingsheetaren.

. Compensatie van natuurwaarden die verloren zijn gegaan, dient op bio-

toop-, ecotoopniveau te geschieden.
. Onvervangbare of moeilijk vervangbare biotopen/ecotopen kunnen ge-

compenseerd worden door het ontwikkeLen van ander potentieeL hoog-

waardige biotopen/ecotopen in het gebied.

Provinciale milieuverordening
In de provinciale milieuverordening zijn twee hoofdcategorieën van specifieke gebieden onderscheiden, te weten grondwaterbeschermingsgebieden (met

als functie bescherming van grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening) en milieustimuleringsgebieden. De gebiedsbescherming in de
milieustimuleringsgebieden vindt vanuit diverse invalshoeken plaats en is niet
voor ieder gebied dat onderdeeL uitmaakt van deze hoofdcategorie hetzeLf-

de. Bij de aanwijzing van specifieke gebieden speelt met name:
. het belang van de bescherming van de bodem (bodembeschermingsge-

bieden);
het beLang van het beperken en voorkomen van geluidhinder (stiltegebieden);
. het belang van de bescherming van natuurwetenschappelijke en Land-

schappeLijk waarden.
Een gebied kan om een of meer redenen aLs bijzonder gebied worden aangewezen, waardoor deze gebieden eLkaar deels overlappen. Deze gebieden zijn

in de provinciale milieuverordening aangewezen.

Hieronder is kort iets opgenomen over stiltegebieden en archeologie, omdat
dit met name reLevant is voor het MER Lage Heideweg:
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Stiltegebieden (De MaLpie)

Ter bescherming van relatief onverstoorde gebieden zijn in de ProvinciaLe milieuverordening stiltegebieden aangewezen en regels opgesteLd ter
voorkoming van geluidsoverlast. Ter ondersteuning van deze regelgeving
is het ruimtelijk beLeid erop gericht functies die tot extra geluidsversto-

ring Leiden, uit deze gebieden te weren.
. Archeologie

De provincie heeft de cuLtuurhistorische (Landschaps)waarden van bovenLakaal belang aangegeven op de (provinciale) CuLtuurhistorische Waardenkaart. Bij de opsteLLing en uitvoering van ruimtelijke plannen moet

met deze waarden rekening worden gehouden. Dit geldt in het bijzonder
voor de historisch-Landschappelijke vLakken met hoge en zeer hoge
waarde. In beginsel zijn in deze vlakken alleen ruimtelijke ingrepen toeLaatbaar die gericht zijn op de voortzetting of het hersteL van de historische functie en die Leiden tot behoud of versterking van cuLtuurhistori-

sche (landschaps)waarden. Bij de opstellng en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met (bekende) archeoLogische waarden, zoaLs aangegeven op de ArcheoLogische Monumentenkaart, en de te verwachten archeologische waarden, zoals aangegeven

op de Lndicatieve Kaart ArcheoLogische Waarden. Het uitgangspunt is dat

het archeologisch erfgoed moet worden beschermd op de pLaats waar
het wordt aangetroffen. Gezien dit uitgangspunt moeten in geval van

voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge of
een middelhoge verwachtingswaarde voor archeologisch erfgoed, de archeologische waarden door middel van een vooronderzoek in kaart WOfden gebracht.
,.
I

3.4

I

(Boven)Lokaal kader

Intentieverklaring N69

Op 17 mei 2004 hebben de gemeenten Bergeijk, Eersel, Eindhoven, Heeze-

Leende, Valkenswaard, VeLdhoven, Waalre, het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant een intentieverkLaring ondertekend
inzake de integraLe oplossingsrichting voor de bereikbaarheids- en Leefbaar-

heidsproblemen in reLatie tot rijksweg N69 tussen Eindhoven en de Belgische
grens. De gezamenlijke overheden spreken de intentie uit om de voorgestane
oplossingsrichting in studie te nemen. Basis onder de intentieverklaring is
een Variantenstudie N69. De meest gewenste oplossingsrichting uit de Variantenstudie bestaat onder meer uit de aanleg van een nieuwe weg ten westen van Valkenswaard, aangeduid aLs 'WestparaLLel' . De totaLe opLossing
bestaat uit 3 fases en een eindfase. De aanLeg van de Lage Heideweg is de

eerste fase van deze totaaL oplossing.
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Figuur 11: Intentfeverklarine N69
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In onderstaande figuur is fase 1 afgebeeld. De volledig intentieverkLaring
N69, inclusief afbeeLdingen van fase 2 en 3 , is opgenomen in de bijlage van

dit rapport.
Figuur 12: Fase 1 Intentieverklaring
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De aanleg van de Lage Heideweg vormt onderdeeL van een pakket van maatregelen in fase 1; de aanleg van een regionaal fietspad en HOV-as, een

vrachtwagenverbod, het opwaarderen van de Europalaan en van de Zuidelij-

ke Randweg. De maatregeLen aan de ZuideLijke Randweg zijn uitgevoerd. De
overige maatregelen zijn ter hand genomen, maar nog niet afgerond.
De betrokken bestuurders concludeerden op 7 september 2005 dat de probLematiek rond de N69 zodanig omvangrijk is, dat samenwerking met het

ministerie van Verkeer en Waterstaat nodig is om te komen tot de juiste
oplossingen. Ln november 2005 hebben de Provincie Noord-Brabant en het
SRE, mede namens de betrokken regionale bestuurders een pLeitnota aangeboden aan het Ministerie, waarin gevraagd wordt om deeLname van het Rijk
in het proces om te komen tot oplossingen voor de regionale N69problematiek. VervoLgens is een netwerkanaLyse uitgevoerd, waarin op het

niveau van lokale, provinciale en rijkswegen bezien wordt waar en hoe de

beste oplossingen gevonden kunnen worden voor knelpunten op het gebied
van verkeer en vervoer. Ln september 2006 is deze anaLyse vastgesteld door

de Stuurgroep NetwerkanaLyse BrabantStad en verwoord in een regionaal
voorstel aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Het voorstel, waaronder

de voorgestane oplossing voor de N69 problematiek, wordt later dit jaar
gebruikt bij de gesprekken met de minister.

Bestemmingsplan Buitengebied
Het plangebied kent drie vigerende bestemmingsplannen. Het eerste is het
uitbreidingspLan in hoofdzaken, vastgesteLd op 17 mei 196Z, goedgekeurd op

14 augustus 1962 en onherroepelijk geworden op 9 oktober 1963. Het tweede
vigerende pLan is het Bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteLd op 23

maart 1977, goedgekeurd op 31 mei 1978 en onherroepelijk per 26 juni 1986.
Het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied uit 1998 heeft geen betrekking op
Valkenwaard-Zuid / Lage Heideweg. Het plangebied is gezien de ontwikkeling
van Valkenswaard-Zuid buiten beschouwing geLaten in dat pLan.
Het derde bestemmingsplan is het bestemmingsplan buitengebied van de

gemeente Bergeijk. Hierin is het noordwestelijk gedeelte van het plangebied
geLegen. Het bestemmingspLan Buitengebied 1996 is door de gemeenteraad
op Z8 mei 1998 vastgesteLd en goedgekeurd door GS op 22 december 1998.

Strategische beleidsvisie 2001
De titel van de strategische beleidsvisie 'VaLkenswaard. Tussen Keersop en

Tongelreep' (gemeente Valkenswaard, 2001) heeft een tweevoudige bood-

schap in zich: een verwijzing naar een gave en naar een opgave. De gave
beheLst de grote natuurlijke rijkdom van Valkenswaard. BehaLve de beekdaLen van de Keersop, de Tongelreep en de DommeL behoort ook de Malpie en
omgeving, en de restanten van de verveningen, tot het waardevolle biotoop.
De opgave behelst de taak aan die waardevolle elementen recht te doen en

tegeLijkertijd de ontwikkeling van maatschappelijke functies mogelijk te

MER/SMB lage Heideweg Valkenswaard (versie 9,23 november 2006)

- 61 -

I

maken. De beleidsvisie geeft richting aan het handelen van de gemeente bij

het vervullen van deze opgaven.
Ten aanzien van infrastructuur formuleert de visie als opgave het terugdringen van de verkeersintensiteiten van het doorgaande verkeer door de kom
van Valkenswaard door het verkeer zoveeL mogelijk buiten de bebouwde kom

om te Leiden. Gedacht wordt aan een aLternatief voor de N69 / Luikerweg /
Eindhovenseweg. De gemeente zet maximaal in op het verkrijgen van een
meer leefbare situatie in de hele regio ten aanzien van de verkeersafwikke-

ling.

Structuurvisie-Plus Valkenswaard
AansLuitend op de strategische beleidsvisie 2001 is de Structuurvisie-Plus
VaLkenswaard opgesteLd. Hierin staan de ruimtelijke kwaliteiten van de ge-

meente centraaL en wordt ingegaan op het ruimtelijk-functioneLe profieL van

de gemeente in de toekomst. Ook de toename van mobiliteit en het ontbreken van een goede noord-zuid verbinding worden aan de orde gesteLd. Val-

kenswaard.Zuid wordt benoemd als locatie waar mogelijkheden en opgaven
Liggen op deze gebieden. De Structuurvisie.PLus moet gezien worden als kapstok voor het StructuurpLan Valkenswaard-Zuid (zie hieronder).

De Structuurvisie-PLus bestaat uit een programma voor de korte en middel-

Lange termijn en een duurzame component, het ruimtelijk structuurbeeld.
Het ruimtelijk structuurbeeld vormt het skeLet, het afwegingskader, van de
Structuurvisie-PLus: de voorgestelde concrete maatregeLen uit het program-

ma passen binnen dit kader. Het programma is gericht op een periode van 10
tot 15 jaar en wordt zowel kwalitatief als kwantitatief benaderd. Ln de Struc-

tuurvisie-Plus worden uitspraken gedaan op de ruimtelijke vraagstukken en
ontwikkelingen binnen de gemeente. De beLangrijkste opgave waar de gemeente voor staat is de herstructurering van de kernen en het buitengebied.
Daarnaast is de LokaLe woningmarkt gespannen en kent het een eenzijdige

opbouw. Ook de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen is groeiend. Door een
sterke toename van de mobiliteit en allerLei (grensoverschrijdende) ontwikkelingen en het ontbreken van een adequate noord-zuidverbinding neemt de
verkeersoverlast in de kernen VaLkenswaard en DommeLen toe.

Bouwopgave

De bouwopgave wordt zoveeL mogelijk via inbreiding of herstructurering
gerealiseerd. Hierdoor vindt een versterking van de kernen pLaats. Pas als de
kwalitatieve of kwantitatieve bouwopgave hiertoe vraagt en deze niet kan
worden opgevangen in bestaand stedelijk gebied, zal worden overgegaan tot
uitbreiding. Gezien de aanwezige waarden in de dorpsranden zijn alleen
structurele mogelijkheden aanwezig aan de zuidzijde van Dommelen en VaL-

kenswaard (Valkenswaard-Zuid).

Valkenswaard-Zuid

Uniek in het gebied is dat het Landschap hier grenst aan het centrum van
Valkenswaard. Door de aanwezigheid van de DommeL en de Keersop heeft
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het gebied grote Landschappelijke en ecoLogische waarden. Het gebied zal

worden ontwikkeld tot een 'Landschapspark', waarin natuur, water en landschap dominant blijven. Daarbinnen zijn mogelijkheden voor verstedelijking

(wonen, werken, voorzieningen en infrastructuur). In de Dommelzone moet
ecologie en water centraal komen te staan met mogelijkheden voor waterretentie, recreatieve gebruiksmogelijkheden, natuurontwikkeling en extensief

agrarisch beheer. Erkend wordt dat VaLkenswaard-Zuid het laatste gebied is
waar nog substantiële ontwikkelingsmogeLijkheden aanwezig zijn. Derhalve
een gebied om zuinig te zijn (intensief en duurzaam ruimtegebruik).

StructuurvisiePIus Gemeente Bergeijk
Op 24 juni 2004 is de StructuurvisiePIus vastgesteLd door de gemeente Berge-

ijk. De Structuurvisie is een beleidsnota waarin de gemeente haar integrale
visie weergeeft op de meest wenselijke ruimteLijke ontwikkeLing van de gemeente. De structuurvisiePlus benoemd vanuit verkeerskundig oogpunt één

programmatisch onderwerp wat veruit het beLangrijkste is, namelijk de
nieuwe verbindingsweg N69 naar A67. Bij de realisatie van deze verbindingsweg kan de Fressevenweg I Bergeijksedijk, die nu aLs sLuiproute fungeert, aLs
erf

toegangsweg worden ingericht.

Op lokaal niveau zijn het weren van sluipverkeer, het verbeteren van de
leefbaarheid en het vergroten van de verkeersveiligheid de belangrijkste
doeLsteLLingen.

Structuurplan Valkenswaard-Zuid
In het Structuurplan VaLkenswaard-Zuid (door de gemeenteraad op 29 januari
2004 vastgesteLd) worden de ambities en uitgangspunten zoals beschreven in
de gebiedsvisie Valkenswaard-Zuid (2001) uitgewerkt tot een concreet plan.

Nut en noodzaak van de Lage Heideweg als verbinding tussen rijksweg 69 en
provinciaLe weg N397 staat in dit pLan niet meer ter discussie. Het tracé is in
het structuurplan vastgelegd, waarbij gezocht is naar een tracé dat zo gering
mogelijke aantasting van natuur en Landschap met zich meebrengt. GesteLd

is dat het tracé moet voldoen aan:
. complementeren van het regionaal netwerk van gebiedsontsluitingswe-

I
i

gen (rekening houden met mogeLijke uitgroei tot stroomweg);
. verzorgen van een functie in het lokale netwerk ter ontlasting van de

I

Bergstraat I DommeLseweg;

minimaliseren van de doorsnijding van ecologische structuren van de

I

DommeL en Keersop;

i

. hanteren van richtlijnen van Duuzaam Veilig en beperken van het aantal

aansLuitpunten van lokale wegen op de Lage Heideweg.
Het gekozen tracé wijkt af van het eerder in de Gebiedsvisie VaLkenswaard

aangegeven tracé. Dit houdt verband met de logische doorkijk naar de toekomstige lWestparaUel', vermindering van geluidsoverlast voor nieuwbouw,

vermindering van potentiële kruisingen met langzaam verkeer en de keuze
om de nieuwe weg de grens van het stedelijk gebied te laten markeren.

MERISMB Lage Heideweg Valkenswaard (versie 9, 23 november 2006)

. 63 .

Groenstructuurplan Valkenswaard
Het groenstructuurplan heeft betrekking op de bebouwde kommen van VaLkenswaard, Dommelen, BorkeL en Schaft en is een totaaL visie op het open-

baar groen in de gemeente. Hierbij gaat het enerzijds om beheer en anderzijds om ontwikkeling van groen.
De visie van het groenstructuurplan is bouwsteen geweest voor het ontwerp
van VaLkenswaard-Zuid. Met name de ontwikkeling van de bomenstructuur

langs de Venbergseweg en Mgr. Smetsstraat, de graenontwikkeling in het
Dommeldal en het inpassen van het beschermd dorpsgezicht DommeLen-Zuid
zijn hierbij van beLang.

Tevens geeft het Groenstructuurplan een aanzet voor het toekomstig beheer
van het openbaar groen in VaLkenswaard-Zuid, waarbij voor het bedrijventer-

rein gekozen is voor een extensief kwaliteitsniveau en voor het woongebied
voor een gemiddeld kwaliteitsniveau.

Landinrichtingsproject Bergeijk - Keersop
Het Landinrichtingsproject Bergeijk-Keersop heeft tot doeL de ontwikkeLing

van natuur Langs de Keersop. Binnen een zoekgebied van 320 hectare aan

weerszijden van de Keersop wordt getracht middels grondaankoop, bedrijfs-

verplaatsing en kavelruil maximaal 170 hectare vrij te maken van Landbouwkundig gebruik. Dit deeL wordt ingericht voor natuurontwikkeling en uiteinde-

Lijk begrensd als EcoLogische Hoofdstructuur. Het zoekgebied Loopt van de

Vlieterdijk in Bergeijk tot aan Dommelen. Het noordwestelijk gedeeLte van
het plangebied voor de Lage Heideweg (tussen de Dommelsedijk en Mgr.

Smetsstraat) is geLegen in het zoekgebied van het landinrichtingsproject.
Ln het kader van het Landinrichtingsproject Bergeijk-Keersop is de 'Visie op

natuurontwikkeling Langs de Keersop' (november 2005) opgesteld. Deze visie
is door een projectgroep bestaande uit Staatsbosbeheer, Waterschap De

DommeL en Dienst Landelijk Gebied opgesteLd, in opdracht van de uitvoe-

ringscommissie van het Landinrichtingsproject. Het vormt de basis voor de
inrichting van de ecoLogische hoofdstructuur random de Keersop. In deze
visie is het tracé van de Lage Heideweg indicatief weergegeven.

Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard
Ln augustus 2006 is het Luchtkwaliteitsplan Valkenswaard en Waalre tot stand
gekomen. In het plan worden voor het jaar Z010 verschilende mogelijke

maatregelen ter verbetering van de Luchtkwaliteit ge'ihventariseerd en beoordeeLd op effectiviteit. Geconcludeerd wordt dat veeL maatregeLen nauwelijks of geen effect hebben op de Luchtkwaliteit. VooraL in de gemeente

WaaLre zijn weinig maatregeLen effectief. Het bLijkt dat alleen door de aanleg van een nieuwe weg ten westen van Waalre en Valkenswaard, de zoge-

naamde WestparalLel, de luchtkwaliteit verbetert. Er wordt veeL wegverkeer
van de huidige N69 weggeLeid. Maar deze maatregeL alleen is niet voLdoende.

Geconcludeerd wordt dat nader onderzoek nodig is voor aanvullende maatregelen, maar ook wat te doen aLs de West-parallel niet doorgaat.
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Verkeersbeleidsplan Valkenswaard
Ln het gemeenteLijk Verkeersbeleidsplan (1996) is een overall visie ten aanzien van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid opgesteLd, waarbij het

beLeid van het Rijk, provincie, maar met name ook het beLeid zoals geformuLeerd in het RWP, als uitgangspunt is genomen. De hoofddoelsteLlingen zijn:
het verbeteren van de verkeersleefbaarheid;

het verzekeren van de bereikbaarheid van bestemmingen.

Door de toenemende automobiliteit komt de Leefbaarheid steeds meer onder
druk te staan, met name in woongebieden en in het centrumgebied. Het

kiezen voor andere vervoersmiddelen dan de auto en het afschermen c.q.
kanaliseren van het autoverkeer op een aantaL hoofdverbindingen staat daar-

om centraaL. Voorgaande hoofddoelstellngen zijn per verkeers- en vervoersaspeet naar doeL- en taakstellngen voor het jaar 2010 vertaald:

. verhoging van de verkeersveiligheid;

. verbetering van de verkeersleefbaarheid;
. bevordering van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer;
. veiligstelling van de bereikbaarheid;

terugdringing van vermijdbaar autogebruik.

Het beLeid van de gemeente Valkenswaard is erop gericht om het autoverkeer in de kernen te concentreren op de hoofdwegen ter ontlasting van de
verblijfsgebieden en de verkeersdruk op de N69 te beperken, zodat ook de
hinder voor het pLaatselijke verkeer vermindert. Dat doet ze door zoveeL

mogelijk (doorgaand) verkeer af te Leiden naar andere routes buiten het

centrum om en liefst buiten de kern om.
De verwachting is dat door de aanLeg van de Lage Heideweg verschilLende

verkeerskundige (doorstromings- )knelpunten worden opgeLost en de verkeersveiligheid wordt vergroot.
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HUIDIGE SITUATIE

EN AUTONOME ONTWIKKELING
Dit hoofdstuk beschrijft de kenmerken van het plangebied en omgeving die
mogelijk van belang zijn bij de aanleg van de Lage Heideweg ten zuidwesten
van ValkenswQard. De beschrijving van de huidige situatie en autonome
ontwikkeling (nulalternatief) dient tevens als referentiekader voor de beo

oordeling van de alternatieven op hun mileueffecten verderop in dit MER.

In de autonome ontwikkeling is rekening gehouden met de ontwikkeling van

Valkenswaard-Zuid, conform het Voorontwerp Bestemmingsplan.

4.1

Algemeen

Bij de beschrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling is
een onderverdeling gemaakt in een aantal (hoofd)aspecten:

Verkeer en vervoer met als deelaspecten verkeersafwikkeling en bereikbaarheid, verkeersveiligheid, barrièrewerking, openbaar vervoer en
langzaam verkeer.
Milieu met aLs deeLaspecten bodem en water, natuur, Landschap, cul-

tuurhistorie en archeologie, geluid, trillngen en luchtkwaliteit, externe
veiligheid en gezondheid.

Gebruiksfuncties met als deelaspecten landbouw, recreatie, wonen en
werken en kabels en leidingen.

Voor de huidige situatie wordt uitgegaan van peildatum 1 juni Z006, voor de
autonome ontwikkeling is de peildatum 1 juni 20Z0. Onder autonome ontwikkeLingen worden verstaan de voorziene ontwikkelingen in het studiegebied,

die plaatsvinden indien er geen nieuwe ontsluitingsweg wordt gerealiseerd.

Daarbij zijn de vastgestelde overheidsbesluiten en beLeidsvoornemens bepalend. De ontwikkeling van VaLkenswaard-Zuid op hoofdlijnen is meegenomen
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aLs autonome ontwikkeling. De interne detaillering van dit plan, zoaLs de
interne ontsluiting en verkaveling, kan nog wijzigen en is in het kader van
deze MER dus geen vaststaand gegeven.

4.2

Verkeer en vervoer

4.2.1

Verkeersafwikkeling en bereikbaarheid

'T
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langiaiameikeef mlJte

OPenbaar 't¡;nrer roue
Wr\bouwerlei:r rote

_ Hoofdotsluitings rout

Langzaa~keer noute
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Langzaam verkeer route
Openbaar vervoe roue

Langzaamverkeer route
Openbaar verver
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Het wegennet van de oorspronkelijke dorpen DommeLen en VaLkenswaard is

ontstaan vanuit nederzettingen op de oostoevers langs respectievelijk de
Keersop en de DommeL. Met name in de 20e eeuw hebben beide dorpen een

sterke groei doorgemaakt. ALs gevoLg daarvan zijn nieuwe woonwijken gebouwd en wegen aangeLegd. Er zijn oude wegverbindingen met Eindhoven

(via WaaLre-dorp en Aalst) en met EerseL en LeendeiWeert. De weg naar
BorkeL en Schaft en BeLgië is na het jaar 1800 tot stand gekomen.

Kenmerkend voor het huidige hoofdwegennet in VaLkenswaard is de radiale
structuur: vrijwel alle invaLswegen komen in het centrum uit. In de hoofdwegenstructuur nemen de N69 en de Leenderweg een dominante positie in. De
belangrijkste van de twee is de noord-zuidverbinding, de N69 Eindhoven I
BeLgische grens, die onder andere over de Markt Loopt. De N69 drukt al sinds

Lange tijd een stempeL op de verkeerscirculatie in en om Valkenswaard. Een
groot deel van het doorgaand verkeer door de kern wikkelt zich via deze weg

af, maar ook veeL lokaal verkeer maakt er gebruik van. Buiten de bebouwde
kom heeft de N69 het profieL van een provinciale weg met 2xl rijstroken en
gelijkvLoerse kruispunten (waaronder rotondes). Binnen de bebouwde kom is

het profieL eveneens 2xl rijstroken, maar door de aanLiggende erffuncties is
het profiel met name in het centrum erg smaL. Bovendien kent de weg hier
een groot aantal kort opeen voLgende kruispunten, veelaL met verkeersLich-

ten geregeld. De historische oost-westverbinding verbindt VaLkenswaard met
Leende via de Leenderweg en met Bergeijk I EerseL via de Dommelseweg I

Bergstraat. Beide wegen komen in de kern van Valkenswaard uit op respectievelijk de noord- en zuidzijde van de Markt. De Markt vormt daardoor de
verbindende schakeL. Hierboven is reeds aangegeven dat de Markt tevens
onderdeel vormt van de noord-zuidroute (N69) én een groot aantal erffunc-

ties vervult. Het is duidelijk dat deze combinatie van functies tot problemen
Leidt.

Verkeersstructuur plangebied Valkenswaard-Zuid
Centraal in het plangebied VaLkenswaard-Zuid stroomt de rivier de DommeL.

Er hebben zich - door de aanwezigheid van de rivier - in het verleden nauwelijks stedelijke ontwikkelingen voorgedaan. Er is geen beLangrijke infrastructuur die het daL doorkruist. Alle hoofdwegen Liggen aan de rand van het pLangebied. Alleen de Venbergseweg loopt door het gebied, met als belangrijkste
functie de ontsluiting van enkele aanliggende boerderijen. Deze weg wordt
ook veelvuldig gebruikt aLs route door sluipverkeer. De Venbergseweg sLuit
aan op de N69, die het plan

gebied in het zuidoosten begrenst. Een zijweg

van de Venbergseweg is de Victoriedijk. Deze loopt in westelijke richting. De
N69 kruist de DommeL met de Victoriebrug. Aan de noordzijde wordt het
gebied begrensd door de provinciaLe weg N397. Binnen de bebouwde kom van

Valkenswaard loopt deze verbinding via de Westerhovenseweg I Bergstraat.
Net buiten de bebouwde kom kruist de provinciale weg de rivier de Keersop.
De Mgr. Smetsstraat vormt vanuit Valkenswaard een belangrijke weg naar het

Eurocircuit (zuidwestelijk van Valkenswaard).
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Vanuit het plangebied is in de huidige situatie geen sprake van een betekeniswaardige ontsLuiting via de Luikerweg. Per etmaaL rijden circa 14.500 motor-

voertuigen over de Luikerweg. Ln de huidige situatie hebben de wegen en
kruispunten rondom het plangebied voLdoende capaciteit. Er is geen sprake van
congestie op de ontsLuitende wegen in de omgeving. De probLemen die op dit
moment worden ervaren hebben vooraL te maken met de leefbaarheid / Leefkwaliteit van de bewoners Langs de routes door de kernen van VaLkenswaard en

Dommelen en in de direct omgeving van de kern van Bergeijk.
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Autonome ontwikkeling
Op de Eindhovenseweg en de Europalaan worden voor Z010 verkeersmaatregeLen uitgevoerd, waardoor de 'winkelstraat' Eindhovenseweg ontlast wordt en
een vershuiving van het verkeer plaatsvindt naar de Europataan. Deze ver-

schuiving heeft geen invLoed op de intensiteiten van de Lage Heideweg. De
maatregelen aan de Europalaan en Eindhovenseweg maken derhalve, evenaLs
de realisatie van Valkenswaard-Zuid, onderdeel uit van de autonome ontwikkelingen.6

Tabel 5: Verkeersintensiteiten per etmaal

Straatnaam

Tussen

Luikerweg

Belgische grens - Bergeijkse-

Z004

20Z0

14.500

16.000

diik
Luikerweg

Bergeijksedijk - Kemperven-

14.000

15.500

Luikerweg

nendreef
Kempervennendreef - Lage

14.500

14.500

16.000

19.500

12.500

17.000

15.500

17.000

HeideweQ

Luikerweg

Motenstraat . Zuidelijke

Randweg

Westerhovenseweg

Brouwerijdreef - Toegangsweg (noord)

N69/Luikerweg

Antwerpsebaan - Dommel.

seweg

Bergstraat

Kern Dommelen

10.000

14.000

Dommelsediik

Venbergseweg . Loveren

12.500

16.500

Zuidelijke Randweg

Molenstraat - Maastrichter-

6.500

9.500

9.500

12.000

we.
Dommelseweg
BunL Aartslaan

N69 en BerQeiik

2.500

7.500

Heikantstraat

Valkenswaard en Waalre

14.500

18.500

N69

Valkenswaard en Aalst

25.000

28.000

N397

Eersel

11.000

16.500

7.000

12.000

Maastrichteiweg

Ln de autonome ontwikkeling nemen de verkeersintensiteiten in het plangebied, Valkenswaard en de regio toe. Oorzaak voor deze toename is tweeledig;
de autonome groei van het autoverkeer en de ruimtelijke ontwikkelingen.

6 Voor de beschrijving van de autonome situatie is gebruik gemaakt van het verkeersmodel dat

de verkeersstromen in 2020 beschrijft. In dit verkeersmodel is de Lage Heideweg niet opgenomen. Wel wordt ervan uitgegaan dat de Europalaan wordt gereconstrueerd en de Eindhovense.

weg ter hoogte van het centrum van Valkenswaard autoluw wordt gemaakt. De ontwikkeling
van Valkenswaard.Zuid en het berijventerrein is in dit model

opgenomen.
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Plangebied Valkenswaard-Zuid
De wegen die toegang bieden tot Valkenswaard-Zuid kennen hoge intensitei-

ten. Enerzijds is dit verkeer dat een herkomst of bestemming heeft in het
plangebied. Anderzijds betreft het doorgaand (sLuip )verkeer tussen de Luikerweg en de DommeLsedijk. De toekomstige intensiteiten op de omliggende we-

gen Leiden niet tot congestie direct rondom het plangebied.
Kernen Valkenswaard en Dommelen
In het centrum van VaLkenswaard Leidt een toename van de verkeersbelasting

tot een aanhoudend druktebeeld. Het verkeer op de Westerhovenseweg en de
DommeLsedijk neemt toe met respectievelijk 38% en 33%. De toename wordt

deeLs veroorzaakt door de autonome groei van het verkeer en deeLs door het
extra verkeer dat VaLkenswaard-Zuid genereert. De toename op de Dommelsedijk is extra groot omdat ook sLuipverkeer door Valkenswaard-Zuid van de
DommeLsedijk gebruik maakt.

Regio
Enkele wegverbindingen in de omgeving van VaLkenswaard (N69, Heikantstraat,
Burg. Aartslaan en N397 ter hoogte van EerseL) worden tot aan de maximaLe
capaciteit beLast waardoor dageLijks sprake is van congestie.

Op de Luikerweg wordt voor de toekomstige situatie een toename van het
verkeer voorspeLd. De toename van verkeer vanuit België (circa 50%) wordt
met name verkLaard door de ontwikkelingen van het bedrijventerrein nabij
LommeL. Een groot deeL van dit verkeer verkiest een route door het buitengebied van Bergeijk boven de route via de Luikerweg. Reden hiervoor is dat de

Luikerweg aan zijn maximale capaciteit zit.
Een (kLein) gedeelte van de regionaLe verkeersstroom vanuit België in de richting van VaLkenswaard verschuift van de Luikerweg naar de oostelijker geLegen

Maastrichterweg. De oorzaak kan Liggen in wijzigingen aan het wegennet in
België. Ook is het mogeLijk dat het regionale modeL andere routes kiest omdat
het in de toekomst mogelijk is om vanuit de Zuidelijke Randweg linksaf de
Europalaan in te rijden. Vanuit bepaaLde delen van BeLgië kan de route via de

Maastrichterweg dan sneller zijn.
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4.2.2

Verkeersveiligheid

Huidige situatie

(' slachtoffer ongevallen

.,
.4

1

.'.'
.'.'.4

!V dodelijke ongevallen
1

. 2

(KI slachtoffer ongevallen
1

.'.'.4
. 2

(KJ dodelijke ongevallen
1

.'.'.4
. 2

!V slachtoffer ongevallen
1

i

.'.'. '

. 2

iv dodelijke ongevallen
1

.'.'. '

. 2

(KJ slachtoffer ongevallen
1

.'.'. '

. 2

(KI dodelijke ongevallen
1

.'.'. '

. 3
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Ln Figuur 15 en Figuur 16 is het aantal verkeerssLachtoffers aangegeven in de

periode 1994-Z005 in VaLkenswaard en Bergeijk. Hierbij is onderscheid maakt
in dodelijke sLachtoffers en gewonden en onderscheid in sLachtoffers op wegvakken (W) en kruispunten (K). Met name de N69 tot in de kern VaLkenswaard

en de Bergstraat / DommeLseweg kennen relatief hoge aantallen verkeerssLachtoffers. Voor Bergeijk vallen de hoge aantallen sLachtoffers op de binnenwegen in het buitengebied (Fressevenweg), de N397 richting EerseL en op
de kruising van de Luikerweg met Maaij op.

Het hoge ongevalaantal hangt onder meer samen met de hoge intensiteiten
en de (te) hoge snelheden op deze wegen, een niet ongebruikelijk beeLd.
Opvallend is de hoge concentratie slachtofferongevaLLen op het kruispunt

Venbergseweg - Luikerweg. Ter plaatse waren tot voor enkele jaren geen

bijzondere veiligheidsverhogende voorzieningen. Wel is sprake van relatief
veeL afsLaand en overstekend verkeer in combinatie met hoge sneLheden

(buiten de bebouwde kom). Inmiddels is ter pLaatse een rotonde gerealiseerd.
In onderstaande grafieken is over de afgelopen 12 jaar het aantaL ernstige

verkeerssLachtoffers in de gemeenten VaLkenswaard en Bergeijk vergeleken
met de regio. Om een vergeLijking in de ontwikkeling van het aantaL ernstige

verkeerssLachtoffers mogelijk te maken is het aantaL ernstige verkeerssLachtoffers in 200Z van de gebieden geihdexeerd op 100. De grafiek maakt daarmee duideLijk of Valkenswaard en Bergeijk tot of vanaf 2002 voor wat betreft
het aantaL ernstige verkeerssLachtoffers een betere of sLechtere ontwikkeling
doormaakt dan de regio. Geconcludeerd kan worden dat met name de gemeente Valkenswaard de afgelopen periode een structureel slechtere verkeersveiligheidssituatie heeft gekend dan de regio aLs geheeL.

Figuur 17: Verkeersslachtoffers Valkenswaard t.O. v. re io
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Figuur 18: Verkeersslachtoffers Bergeijk t.o.v. regio
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Autonome ontwikkeling
Een toename van de verkeersintensiteiten vertaalt zich in een hogere verkeersonveiligheid. Niet elk type weg kent hetzelfde risico. In onderstaande
tabel is het risico per wegtype aangegeven in het risico op een sLachtofferongeval per miljoen voertuigkilometers per jaar. Hieruit blijkt dat de entoe-

gangswegen binnen en buiten de bebouwde kom reLatief het hoogste veiligheidsrisico kennen. De stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen zijn rela.
tief veilig.

Tabel 6: Slachtofferongevallenrisico

Slachtofferongevallenrisico op wegvakken per milJoen voertuigkilometers per jaar
Wegtype

Risico

Stroomweg

0,05

Gebiedsontslutimtsweg

0,25

Entoegangswei; buiten bebouwde kom

0,85

Erftoe¡;angsweg binnen bebouwde kom

0,60

De verkeersveiligheid zal in de autonome situatie verslechteren, met name
op de wegen met de hoogste sLachtofferongvaLLenrisico's. Zo worden de oost
-west verbindingen in het centrum van VaLkenswaard drukker (Bergstraat

+40%, DommeLsedijk +25% en DommeLseweg +20%). Ook is er een toename op

de Luikerweg (+15%) waar op enkele pLaatsen fietsers en voetgangers over-

steken.
Door de sterke toename van verkeersintensiteiten ten zuidoosten van de kern
Bergeijk (m.n. Burg. Aartslaan) zal

ook daar de verkeersveiligheid versLechte-

ren.
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4.2.3

Barrièrewerking

Huidige situatie
In huidige situatie is er sprake van barrièrewerking in de kernen van Dommelen en Valkenswaard. Deze barrièrewerking is zowel verkeerskundig als soci-

aaL-maatschappelijk. De Bergstraat, de Dommelseweg en de Luikerweg I
Markt I Eindhovenseweg zijn drukke routes door een bebouwd gebied met
diverse dwarsrelaties en bezoekersintensieve functies. De verkeersdrukte op

deze wegen zorgt voor een minder goede oversteekbaarheid hetgeen als
beLemmerend wordt ervaren. Vaak zijn dit soort wegen Letterlijke scheidslijnen binnen een woongemeenschap.

Autonome ontwikkeling
Door de toenemende verkeersdruk wordt de barrièrewerking in de kernen
van DommeLen en VaLkenswaard groter. De Bergstraat, de DommeLseweg en

de Luikerweg I Markt I Eindhovenseweg hebben te maken met een intensiteitstijgingen van respectievelijk 22, 24 en 12%. Door deze stijging wordt de
oversteekbaarheid slechter.

4.2.4

Openbaar vervoer

Huidige situatie
Ln de huidige situatie Loopt er een reguliere busdienst in een halfuurfrequentie door het plangebied (lijn 172), die Valkenswaard rechtstreeks verbindt

met Eindhoven. Lijn 172 Loopt vanaf VaLkenswaard via Dommelen en zuidzijde van Westerhoven naar Bergeijk I LuijkgesteL. Lijn 172 behoort tot de
intensiefst gebruikte regionaLe buslijnen in de regio. Behalve deze Lijn is er
een buurtbus 276 en een spitsdienst tussen vanaf Dommelen naar Eindhoven.

Lijn Z76 Loopt vanaf Borkel en Schaft via de N69 en de Markt in VaLkenswaard
naar Dommelen. Ln het Verkeersbeleidsplan van de gemeente Valkenswaard
wordt geconstateerd dat de frequentie aan de Lage kant is. Bovendien staan
de bussen regeLmatig in de fie op de buslijnen richting Eindhoven en Waal-

relVeldhoven. Op de N69 zijn reeds speciale voorzieningen getroffen om de
doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen. Eén van deze voor-

zieningen is een eigen rijstrook ten zuiden van Aalst via welke de bus de
wachtrij

en in ochtendspits kan passeren.

VaLkenswaard kent in regionaaL verband een collectief vraagafhankelijk vervoerssysteem (CW). Voor afgeLegen gebieden wordt intensief gebruik gemaakt van een buurtbus van BBA.

Autonome ontwikkeling
Op regionale schaaL (SRE) is een trend van verschraling van het OV-aanbod
waar te nemen in verband met de betaaLbaarheid van deze voorziening. Deze

verschraling treft waarschijnlijk ook de buslijnen door VaLkenswaard. Het is
onduidelijk hoe het aantaL passagiers zich tot ZOZO zaL ontwikkeLen.

.76 -
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Tussen Eindhoven en VaLkenswaard zijn pLannen om een HOV-as te realise-

ren. Op het bestaande openbaar vervoer traject zijn maatregelen genomen
om het traject op HOV-niveau te krijgen. Op dit moment vindt een nadere
afweging pLaats binnen de gemeente Eindhoven en het SRE. De uikomst hiervan is ongewis.
VaLkenswaard- Zuid heeft voor zoweL het aandeeL wonen aLs werken door haar

omvang slechts weinig invloed op de ontwikkeLingen in het openbaar vervoer.

Door de toenemende verkeersintensiteiten op de hoofdwegen in en rondom
Valkenswaard is er een toenemende vertragingskans voor het openbaar ver-

voer op deze wegen.

4.2.5

Langzaam verkeer

Huidige situatie
In het RegionaaL Verkeers. en Vervoerplan (1996) van het SRE neemt het
fietsverkeer een belangrijke pLaats in. Het stimuleren van het fietsgebruik is
voor de regio een van de middeLen waarmee zij haar doeLstelling op het

gebied van de bereikbaarheid en het leefmilieu hoopt te verwezenlijken.
Door de aanleg van een goed regionaal fietsnet beschikken de inwoners van
de regio over een alternatieve verplaatsingsmogelijkheid van goede kwaLi-

teit.
Het gebied Langs de DommeL is in trek bij recreatieve fietsers en wandeLaars.
Ter hoogte van de kruising Venbergseweg I Luikerweg komen verschillende
routes samen die aan de zuidzijde van de Luikerweg hun weg vervolgen,

onder meer naar de Venbergse watermoLen. Dit levert bij de oversteekpLaats
gevaarLijke situaties op. WandeLaars en fietsers moeten zonder hulpmiddels

aLs verkeerslichten of middenberm de drukke Luikerweg oversteken.
EnkeLe schoLen in Valkenswaard vervullen een belangrijke regionale functie.

Dit leidt tot veeL dagelijks fietsverkeer van scholieren vanuit de regio naar
Valkenswaard. Eén van de drukst gebruikte routes is de Dommelsedijk in de
reLatie met Westerhoven/Bergeijk. Ln het studiegebied zijn voorts de Luikerweg, Mgr. Smetsstraat en Zuidelijke Randweg voorzien van fietsvoorzieningen.

Autonome ontwikkeling
Ln de gebiedsvisie van Valkenswaard-Zuid wordt de Venbergseweg onderdeeL

van een langzaamverkeersroute en dus alleen toegankelijk voor fietsers en
voetgangsers. Er is toename van fietsverkeer te verwachten tussen Valkenswaard-Zuid en de kern van VaLkenswaard (wonen - werken - winkeLen). Het
gemotoriseerde verkeer gaat gebruik maken van een nieuw

aan te leggen
wegenstructuur. Ln het kader van het plan VaLkenswaard-Zuid wordt op de

bestaande kruising Venbergseweg I Luikerweg een rotonde gepLaatst. Naar
verwachting verbetert dit de verkeersveiligheid ter plaatse aanzienlijk.
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4.3

Milieu

4.3.1

Bodem en Water

Bodem
Bodemopbouw
Op basis van de Grondwaterkaart van Nederland is in Tabel 7 voor het noordoosteLijk deel van het plangebied en Tabel 8 voor het centrale en zuidweste-

lijk deeL van het plangebied de bodemopbouw schematisch weergegeven.
Tabel 7: Regionale bodemopbouw noordoostelijk deel plangebied
Laag

Samenstelling

0- 5

Deklaag (Nuenengroep)

leemarm tot zwak lemig fijn zand

5- 45

1e watervoerend pakket (Formatie

uiterst tot middel grof zand

Diepte
(m -mv)

van Sterksel, Veghel)
45- 65

Scheidende laag (Formatie van

zwak lemig matig fijn tot grof zand

Kedichem)

65- 93

ie watervoerend pakket (Formatie

matig grof tot fijn zand

van Kedichem, Tegelen)

93-114

Scheidende laag (Brunssum klei)

kleien afgewisseld met fijn en
grofzandige laagjes

114- 245

3e watervoerend pakket (Waubach
zanden)

matig tot uiterst grof zand

;: 245

Slecht doorlatende basis (Formatie

lemig uiterst fijn zand

van Breda)

Tabel 8: Regionale bodemopbouw centrale en zuidwestelijk deel plangebied
Diepte

Laag

Samenstelling

1" watervoerend pakket (Formatie

uiterst tot middel grof zand

(m -mv)

0.23

van Sterksel)

23- 34

Scheidende laag (Formatie van

zandige kleien

Kedichem)

34- 73

2" watervoerend pakket (Formatie

matig grof tot fijn zand

van Kedichem)
73- 87

Scheidende laag (Brunssum klei)

Kleien

93-114

3" watervoerend pakket (Waubach
zanden)

matig tot uiterst grof zand

Slecht doorlatende basis (Formatie

uiterst fijnzandige kleien, afgewis.

van Breda)

seld met fijne zanden

,. 245

- 78-

MERISMB Lage Heideweg Valkenswaard (versie 9,23 november 2006)

Door het noordoosten van het plangebied loopt de Feldbiss, een geoLogische

breuklijn. De DommeL ligt ongeveer op deze breuk. De Feldbiss vormt hier de
westelijke grens van de Centrale SLenk. De oostelijke grens van de CentraLe

Slenk is de Peelrandbreuk.

Daar bodemdaling is de Centrale Slenk ten opzichte van de aangrenzende
gebieden steeds lager komen te Liggen. Het lage gedeelte is opgevuld met

wind. en waterafzettingen (fijne zanden, leem en veenlagen van de Nuenengroep). De dikte van deze dekLaag direct ten oosten van de breukLijn is 5 à 6

meter. Het gebied ten zuidwesten van de breukLijn maakt deel uit van de
westelijke horst Langs de CentraLe SLenk. Hier zijn de grofzandige rivierafzet-

tingen niet bedekt met het fijnere materiaal van de Nuenen-groep.
Op de Bodemkaart van Nederland (kaartblad 57 west, schaaL 1 :50.000, StiBo.

Ka, 1968) zijn de gebieden langs de Dommel en de Keersop gekarteerd aLs
lage enkeerdgrond, bestaande uit lemig fijn zand. Beginnend op 0,4 à 0,8
meter minus maaiveld is een taag van 15 tot 40 centimeter moerig materiaal
aanwezig. Ln het daL van de Keersop komt daarnaast vanaf 0,4 à 1,2 meter

onder maaiveld grof zand voor. Het noordoostelijk en noordwestelijk deel
van het plangebied is bodemkundig ingedeeLd aLs hoge zwarte enkeerdgrond
(hoofklasse dikke eerdgronden) of als gooreerdgrond (hoofdkLasse kalkloze

zandgronden). Deze gronden zijn opgebouwd uit leemarm tot zwak lemig fijn
zand. Het zuidelijk deeL van het plangebied is gekarteerd aLs veLdpodzoL-

gronden. Ook deze bestaan uit Leemarm tot zwak Lemig fijn zand. Zowel bij
de gooreerdgronden (ten westen van de DommeL) aLs bij de veLdpodzolgronden komt vanaf 0,4 à 1,2 meter beneden maaiveLd grof zand voor.

Geomorfologie
VoLgens de geomonoLogische kaart (RLG Atlas 2005, provincie Noord Brabant)

Ligt het westelijk deeL van het plangebied op een vlakte bestaande uit
(dek)zand. Langs de DommeL en de Keersop is sprake van een dalvormige
laagte. Het noordoosteLijk deel van het plangebied en een kLein deeL in het
noordwesten is geLegen op een (dekzand)rug. In Figuur 19 is de geomonologi-

sche indeling grafische weergegeven.
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Figuur 19: Geomonologie
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(Bron: provincie Noord-Brabant, RlG-atlas 2005)

Bodemkwaliteit
Ln het plangebied zijn verschilende bodemonderzoeken uitgevoerd. Eén

daarvan is een beknopt historisch onderzoek, waarin de uitgevoerde bodem-

onderzoeken binnen het plangebied zijn geinventariseerd. Daarnaast is voor
de gemeente VaLkenswaard een BodemkwaLiteitskaart en een Bodembeheerplan opgesteld.
Voor het gedeeLte van het plangebied geLegen op het grondgebied van de

I

gemeente Bergeijk zijn geen gegevens bekend van de bodemkwaliteit ter
pLaatse. Verondersteld wordt dat de bodemkwaliteit gelijk is aan de bodem-

I

kwaLiteit van het buitengebied van VaLkenswaard.

Op basis van de bodemkwaLiteitskaart kunnen binnen het plan

ge

bied vier

zones worden onderscheiden. In Tabel 9 zijn deze zones en de bijbehorende

kwaliteit weergegeven.
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Tabel 9: Te onderscheiden zones en bodem

Zone

kwaliteiten

Bodemkwaliteit Opmerking

Buitengebied

Schoon

Overstromingsgebied

Matig veront-

Dommel

reinigd

95'percentielwaarde overschrijdt de
samenstellingswaarden 1 en 2 voor

cadmium en zink
Dommelen, Borkel

Schoon

en Schaft 1900-1940

Ondergrond gezo-

95.percentietwaarde overschrijdt de

samensteUingswaarden 1 en 2 voor zink
Schoon

neerd gebied

(Bron: Bodemkwaliteitskaart gemeente Valkenswaard, Syncera De Straat B.V., 21 december 20051

Ln het verLeden is het plangebied voornamelijk in gebruik geweest als agra-

risch gebied. Hierbij zijn de volgende bodembedreigende activiteiten/gebieden te onderscheiden:
akkerbouw

en veeteeLt:

loonbedrijven;
. volkstuinen;
. overstromingsgebied van rivier de Dommel;

zinkassenwegen, bekend binnen het aandachtsgebied IlDe Kempen".

Ln bijLage 4.1 zijn de bodemonderzoeken opgenomen die binnen het pIange-

bied zijn uitgevoerd. Ln bijlage 4.2 zijn op perceelsniveau de bodembedreigende activiteiten geiiiventariseerd. Ln bijlage 4.3 is de inventarisatie van de
voormalige stortpLaatsen in de directe omgeving van het plangebied opgenomen.

Op basis van de bureaustudie (historisch onderzoek) zijn de volgende conclusies te geven:
Aan de oostzijde van het plangebied ligt een aantaL woningen waarvan

bij de gemeente VaLkenswaard het vermoeden bestaat dat daar sprake is
geweest van ondergrondse opsLag van huisbrandolie.

Het plangebied vaLt binnen het aandachtsgebied "De Kempen" (zinkas-

senwegen).
Ter plaatse van het voormalige overstromingsgebied van de Dommel zijn

(vermoedelijk) verhoogde gehalten aan zware metaLen aanwezig.
Perceeloverschrijdende bodembelasting van buiten het plangebied wordt
niet waarschijnlijk geacht.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat grond en grondwater met name
verontreinigd is met zware metalen (arseen, cadmium, nikkel en zink).
. Op basis van de beschikbare gegevens omtrent de voormalige stortplaatsen wordt gesteld dat hier geen sprake is van een perceeLsgrensover-

schrijdende bodembelasting tot op het plangebied.
Bij de verdere uitwerking van de pLannen moet aanvullend onderzoek worden
verricht. De volgende stappen zijn nodig:
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. het op detailniveau perceelsgewijs inventariseren van (historische) bo-

dembelasting;

het op perceelsniveau bepalen van de onderzoeksstrategie en het uitvoeren van bodemonderzoeken volgens deze strategie;
. het mogelijk nemen van saneringsmaatregelen.

Algemene aandachtpunten binnen het plangebied zijn en- en wegverhardingen (zinkassen, verontreinigd puin, asbest), ondergrondse tanks (diesel /
huisbrandolie), mestputten (zware metaLen) en het overstrominggebied van
de Dommel (zware metaLen).

Grondwater
Grondwaterstanden
De wisseling in grondwaterstanden wordt uitgedrukt in een gemiddeLd Laagste
grondwaterstand (GLG) en een gemiddeLd hoogste grondwaterstand (GHG).

Op de Bodemkaart van Nederland (kaartblad 57 west, StiBoKa, 1968) zijn de

grondwatertrappen in het plangebied aangegeven als Liggend in de categorie
111, V, VL en VLL. Ln Tabel

10 is de bijbehorende GHG en GLG weergegeven. De

beekdalen van de DommeL en de Keersop vallen in grondwatertrap 111. Naar
het midden van het plangebied komen hogere grondwatertrappen voor: het
GHG Ligt hier dieper.

en bedrijventerrein ge-

Het gedeeLte van het plangebied waar woningbouw

pland is, kan worden gecategoriseerd met grondwatertrap VL of VLL. Voor de

Dommelzone geLdt dat de gepLande westelijke en oostelijk extensieve Landbouwzone valt in de zone met grondwatertrappen V en VL. De 'puur natuur'-

zone is gepland in een zone die voor het grootste gedeelte valt te categoriseren met grondwatertrap liL.
Tabel

10: Grondwatertrappen volgens de Bodemkaart van Nederland

Grondwater-

11

li

IV

V

Vi

VII

trap (Gt)

GHG (cm-mv)

I' 20)

(,40)

, 40

'40

, 40

40 - 80

'80

GLG (cm-mv)

, 50

50 - 80

80 - 120

80 - 120

;: 120

;: 120

(, 160)

(Bron: Bodemkaart van Nederland, algemene begrippen en indelingen. Uitgave 1991, Stiboka)

Onderzoek van Grontmij geeft aan dat de gemiddeld hoogste grondwater-

stand (GHG) varieert van Z4,5 meter boven NAP aan de zuidwestkant van het
plangebied tot 22,7 meter boven NAP in het noorden van het plangebied.

Grondwaterstromen
De Grondwaterkaart van NederLand (TNO, 1983, schaaL 1:100.000) geeft aan
dat de regionale grondwaterstroomrichting van het eerste watervoerende

pakket noordoostelijk gericht is. Uit onderzoek van Grontmij (1) blijkt dat de
grondwaterstroming in het zuidelijk deeL van het plangebied de regionale
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stromingsrichting volgt (noordoosteLijk). Het noordelijk deeL van het pLange-

bied staat meer onder invloed van de DommeL. Hier is de stromingsrichting

van het grondwater meer oostelijk gericht.
KweL en infitratie

De gemeente VaLkenswaard kent verschilLende infiltratiegebieden en kwelge-

bieden. Ln de infitratiegebieden infitreert het regenwater en wordt via het
diepe grondwater afgevoerd. Aan de randen van het regionale grondwaterstromingsstelsel komt het ge'infitreerde water weer aan de oppervLakte. Ln

de omgeving van VaLkenswaard vindt deze infitratie pLaats op de MaLpiebergsche en Aardbrandsche heide, het Leenderbas en het gebied ten noorden van

Valkenswaard (omgeving WaaLre). De gebieden waar het geïnfiltreerde water
aan de oppervLakte komt zijn de kwelgebieden. Het (diepe) kweLwater heeft

dan een Lange afstand door de grond afgeLegd (vanaf de infitratiegebieden)
en is van zeer hoge ouderdom. Het diepe kweLwater komt in geringe mate
aan het oppervLak in de beken en beekdalen van de Keersop en de DommeL.

Boven dit regionaLe systeem komen lokaLe, ondiepe deelgrondwatersystemen
voor; er komt geen diepe infitratie of diepe kweL voor. Deze gebieden wor-

den ook wel intermediaire gebieden genoemd. Ln het intermediaire gebied is
gebiedseigen water aanwezig dat via het ondiepe grondwater nabijgeLegen

lokaLe kwelgebieden bereikt. In de kavelsloten langs de DommeL en Keersop

wordt ondiep kweLwater (slootkwel) afgevoerd. Ln de omgeving van het pLangebied kunnen de (ondiepe) watersystemen van de Keersop en de DommeL

worden onderscheiden. Ln Figuur 20 zijn de lokale kwel- en infitratiegebieden
van het pLan

gebied in VaLkenswaard-Zuid weergegeven.

Uit anaLyse van meetgegevens van TNO peilbuis (aan de oostkant van het
plangebied ter pLaatse waar de Mgr. Smetstraat naar het noorden buigt)
blijkt dat er in de omgeving van de peilbuis sprake is van verdroging; over

een periode van 20 jaar is de trend waarneembaar van een afname in de
gemiddeLde stijghoogte met 0,25 meter.

I
i
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Figuur 20: Kwel en infitratiegebieden Valkenswaard-Zuid
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Grondwaterwinning
Ln de directe omgeving van het plangebied is geen sprake van gebieden waar

grondwaterwinning ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening
pLaatsvindt.
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Het enige bedrijf in de omgeving van het plangebied waar sprake is van industriële grondwaterwinningen is de bierbrouwerij Interbrew Dommelen aan
het Brouwerijplein 87 te VaLkenswaard. Dit bedrijf onttrekt jaarlijks rond de
500.000m3 grondwater (vergunde hoeveelheid is 700.000m3). Dit komt overeen met ongeveer 57m3 per uur. Het grondwater wordt onttrokken op een
diepte van 97 tot 125 meter. Volgens Tabel 7 vindt deze onttrekking pLaats in

het derde watervoerende pakket, hetgeen inhoudt dat de effecten van deze
onttrekking voor de ontwikkelingen in het plangebied naar verwachting te

verwaarLozen zijn. Voor het agrarisch bedrijf gevestigd aan de Venbergseweg
42 is een vergunning afgegeven voor beregening van de Landbouwgebieden.

Uit opgaven blijkt dat er de afgeLopen 6 jaar gemiddeLd bijna 4.000m3 water
onttrokken is.

Oppervlaktewater
Stroomgebieden en waterlopen
Het geheLe pLan
gebied ligt in het stroomgebied van de Dommel en de Keers.
op en behoort zoweL kwalitatief aLs kwantitatief tot het beheersgebied van

Waterschap de DommeL. Ln het gebied Liggen diverse watergangen waarvan

De Dommel en Keersop de enige hoofdwatergangen zijn. De andere watergangen zijn grotendeeLs kLeine perceelsloten, maar er liggen ook drie grotere

zijwatergangen (DL Z9 en DL 31 in het stroomgebied van de DommeL en KS 70

in het stroomgebied van de Keersop). De perceelsloten monden grotendeels
uit op de zijwatergangen. De kLeine perceelsloten functioneren alleen in
natte tijden ten behoeve van de afwatering en ontwatering van de agrarische

percelen gedurende korte perioden.
Ln het plangebied Ligt een monumentaLe watermoLen, te weten de DommeLsche WatermoLen. Deze Ligt op de oever van de Dommel ter hoogte van de

Dommelseweg. De watermolen is voorzien van een stuw die het waterpeil in
de DommeL in de zomer op 22,85 meter en in de winter op Z3,OO meter

boven NAP houdt.
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Figuur 21: Watersysteem Valkenswaard-Zuid
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Oppervlaktewaterkwa Liteit
Zowel watergang DL Z9 aLs DL 31 vervuLt een rol bij de afwatering van het
stedelijk gebied van VaLkenswaard door overstortwater te ontvangen uit het

gemengde riooLsteLseL. De overstort die loost op DL 29 wordt uiteindelijk

gesaneerd. Achter de andere overstort is een Berg Bezink Basin (BBB) ge-

bouwd, die dusdanig is gedimensioneerd dat 50% van de vuiLast wordt afge-

vangen en niet in het oppervLaktewater terechtkomt. Daarnaast moeten nog
andere maatregeLen worden uitgevoerd die uiteindelijk de vuilvracht nog
meer reduceren en de overstortfrequentie verlagen naar eens in de twee
jaar. De huidige bebouwing in het buitengebied is aangesloten op de drukrio-

lering. Bij drukriolering wordt alleen vuilwater via de riolering afgevoerd.
Regenwater wordt afgevoerd via een stelsel van greppeLs en watergangen.
Het afvaLwater van de gemengde riolering wordt verder naar de riooLwaterzuivering Eindhoven-Noord verpompt.
Gegevens over de waterkwaliteit in de waterLopen van het pLan

gebied zijn

noch bij de gemeente Valkenswaard, noch bij Waterschap De DommeL be-

schikbaar. Alleen de waterkwaliteit in de Dommel zeLf wordt bemeten. Daaruit blijkt dat met name de concentraties zware metalen veel te hoog zijn en
dus niet aan de norm voldoen. Daarnaast is het water ook nutriëntrijk (eutroof). Wat betreft de concentratie zuurstof en de zuurgraad voLdoet het

Dommelwater wel aan de norm.

Autonome ontwikkelingen
Waterberging
Ln het NationaaL Bestuursakkoord Water is afgesproken dat het Waterschap
de taak heeft om haar watersysteem in 2015 op orde te hebben en tot 2050

op orde te houden. Dit is verder uitgewerkt in het reconstructieplan en de
waterbergingsvisie waarin het plangebied de functie "in te richten waterber-
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gingsgebied" heeft toegewezen gekregen, zie Figuur 22. In deze figuur zijn
tevens de bestaande/historische inundatiegebieden weergegeven. Beide

gebieden zijn vastgeLegd in de Reconstructieplannen.
In het StructuurpLan VaLkenswaard-Zuid is ook ruimte geboden aan natuur en
regionaLe waterberging. Hiermee sLuit het structuurpLan aan bij het Streek.
plan van de Provincie Noord-Brabant, het reconstructieplan 'Boven Dommel'
en de Waterbergingsvisie van Waterschap De DommeL. De gemeente VaLkenswaard en Waterschap De Dommel hebben voor het deelgebied 'Dommeldal en Het Broek' gezamenlijk een inrichtingsvisie opgesteld, waarin de ver-

schilende doeLstellingen in het gebied optimaaL een pLaats hebben gekregen.
ALs vervoLg op de inrichtingsvisie wordt een Programma van Eisen opgesteLd
voor het onderdeeL waterberging.

Figuur 22: Reconstructieplan Boven-Dommel
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Het beekdal van de Keersop is een zoekgebied voor regionale waterberging.
Dit thema is meegenomen in het Landinrichtingsproject Bergeijk - Keerop. In

het ontwerp en de inrichting van het beekdal wordt de wens meegenomen
om een waterbergingscapaciteit van circa 135.000 m3 te reaLiseren. Hiervoor
is een zone in beeLd van 40 hectare in het noordelijk deeLgebied van het

Keersopdal (Hoeverbroek, Zwaanvoortsebroek 8; Goorbroek).

Vispassage
Waterschap de Dommel heeft besLoten om alle stuwen in de beken met de

functie waternatuur e%~~f viswater vis-passeerbaar te maken. Vanuit het
Waterhuishoudingsplan 2 2003.2006 heeft de Dommel een combinatie van
deelfunctie waternatuur en de functie viswater toegekend gekregen. Dit

betekent dat zoweL de stuw van de Dommelsche Watermolen als de stuw bij
de Venbergsche Watermolen (geLegen bovenstrooms van de Luikerweg) vis-
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passeerbaar moeten worden. Het vis-passeerbaar maken van de twee stuwen

mag geen consequenties hebben voor de afwatering van het stedelijk en
Landelijk gebied.

VaLkenswaard-Zuid
In het gebied ten zuiden van Dommelen zal een bedrijventerrein en woning-

bouw gerealiseerd worden. Er worden geen veranderingen in het grondwaterregime verwacht naar aanleiding van de realisatie van het woningen- en
bedrijventerrein.
Als gevoLg van de aanLeg van een woongebied en het bedrijventerrein in
Valkenswaard-Zuid dient de bodem vanuit civieltechnisch oogpunt te worden
verbeterd en voor een deeL van dit gebied eveneens te worden opgehoogd.
Als gevolg hiervan zaL de bodemopbouw worden verstoord en het oorspronke-

Lijke bodemprofiel verloren gaan. Hierbij zullen de in het noordwestelijk en

oostelijk deeL van het plangebied aanwezige enkeerdgronden (bodemtype) en
dekzandruggen (geomorfologische kenmerken) worden vergraven. Ter plaatse

van het Dommeldal zal natuurontwikkeling plaatsvinden. Hierbij zal sLechts
zeer beperkt worden ontgraven en niet worden opgehoogd. Verstoring van de

bodem is hier derhalve zeer gering.
Lndien grondverzet in het plangebied VaLkenswaard-Zuid verantwoord ge-

beurt op basis van het Bodembeheerplan (onder andere door melding aan en
registratie door de gemeente Valkenswaard), is het risico op aantasting van
de bodemkwaliteit aLs gevoLg van grondverzet verwaarloosbaar.

Met de ontwikkeling van VaLkenswaard-Zuid verdwijnt het huidige agrarisch

gebruik ter pLaatse van de het toekomstige woongebied, het bedrijventerrein
en in een deeL van het DommeldaL. Dit zaL op langere termijn een positief
effect hebben op de bodemkwaliteit. Daarnaast zal het gebruik van chemi-

sche onkruidbestrijdingsmiddelen. intensivering van verkeer en het toepassen
van strooizout ter bestrijding van gLadheid een negatief effect op het milieu

(woongebied en bedrijventerrein). Op basis van de huidige beschikbare gegevens kan geen uitspraak worden gedaan of de bodemkwaliteit ter pLaatse van

de inundatiezone negatief zaL worden be'invioed aLs gevolg van inundatie van
de DommeL.

Ten aanzien van verontreinigingen aLs gevoLg van bedrijfsprocessen of caLa-

miteiten kan worden gesteld dat deze geen negatieve invloed zullen hebben
op de bodem

kwaliteit, daar dit nieuwe gevallen van bodemverontreiniging

beleid vallen onder de zorgplicht. Dit
houdt in dat deze verontreiniging, voor zover dit technisch en financieel
redelijkerwijs haalbaar is, volledig dienen te worden verwijderd.
betreft die volgens het huidige bodem

- 88-

MERISMB Lage Heideweg Valkenswaard (versie 9, 23 november 2006)

4.3.2

Natuur

Algemeen
Ten behoeve van het aspect natuur is een inventarisatie van het plangebied
en omgeving uitgevoerd. De Keersopperdreef is een beLangrijk natuurgebied.
Het Ligt weliswaar buiten het plangebied, maar is toch bij de inventarisatie
betrokken, omdat het van belang voor de inpassing van de Lage Heideweg ter

hoogte van de Keersop. Er heeft literatuuronderzoek pLaatsgevonden en er

zijn verschillende databestanden (waaronder Natuurloket) geraadpLeegd.

Daarnaast is er een veldinventarisatie verricht. De veldinventarisatie van

beschermde en bedreigde natuurwaarden richtte zich op flora en vegetatie,
zoogdieren (inclusief vleermuizen), broedvogels, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen en bijzondere soorten. De resuLtaten van de inventarisatie
zijn opgenomen als bijlage 4.4. Aanvullend heeft een inventarisatie pLaatsgevonden naar het voorkomen van waterspitsmuis en vleermuizen. Deze rap-

portage is opgenomen als bijlage 4.5.
Ecologische structuren
Direct aangrenzend aan het ontwikkelingsgebied en nabij het toekomstig

tracé van de Lage Heideweg Ligt het natuurgebied Malpiebergsche Heide. Dit
gebied is voor een groot deeL habitatrichtLijngebied (zie ook hoofdstuk 3) en

is aangewezen aLs natuurbeschermingswetgebied. Ook vormt het een onderdeeL van de ecologische hoofdstructuur (EHS) en de groene hoofdstructuur

(GHS). De bosgebieden rondom de Mgr. Smetsstraat en het Eurocircuit zijn
eveneens aangewezen als EHS en GHS, respectievelijk 'bestaand bos- en
natuurgebied' en 'overig bos- en natuurgebied'.
Het beekdal van de Keersop ten zuiden van de provinciale weg N397 is in de
EHS en de GHS aangeduid aLs natuurontwikkelingsgebied en aLs leefgebied
voor kwetsbare soorten. Het gebied ten noorden van de provinciale weg is
voor het grootste deel aangewezen als natuurparel (GHS) en in de EHS als

'bestaand bos- en natuurgebied' en natuurontwikkelingsgebied' . Het recente
verzoek van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en VoedselkwaLiteit
(LNV) van de Tweede Kamer om de beekdalen van de Keersop en de DommeL

aan te melden in het kader van de HabitatrichtLijn, heeft in juni 2006 beslag
gekregen in besLuitvorming.
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Figuur 23: Natuurwaarden
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Flora en vegetatie
Op 19 juni 2006 zijn plantensoorten en vegetatiestructuren in het veLd geïn-

ventariseerd. Ln het veLd zijn alle soorten (per habitattype) genoteerd. Deze
habitattypen zijn tevens gekarteerd. Er zijn de voLgende habitattypen onder-

scheiden: schraalgrasland, berm, singeL, sLoot, beek, broekbos, naaLdbos,
loofbos, gemengd bos, muur, poeL.

Ln bijLage 4.6 is een aLfabetische opsomming opgenomen van alle in VaLkens-

waard-Zuidwest aangetroffen bijzondere en karakteristieke pLantensoorten
met hun voorkomen in NederLand, hun preferente ecotoop, de beschermings-
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status (FLora- en faunawet), de mate van bedreiging (Rode lijst) en de natuurwaarde (1-100). Op de meeste locaties bepalen aLgemene soorten de

vegetatie. Hiervan is de natuurwaarde gering. De grootste natuurwaarden
komen voor in het natuurgebied Keersopperdreef ten noorden van het pLan-

gebied. Buiten het natuurgebied Keersopperdreef concentreren de floristische waarden zich in de beekdalen en dan uitsLuitend in en aan de beide
beken en aanwezige sloten.
In het plangebied Keersopperdreef dat behoort tot het habitattype

schraalgrasland zijn vijf wettelijk beschermde pLantensoorten in de zin
van de FLora- en launawet aangetroffen, te weten: grasklokje, kleine en

ronde zonnedauw, brede wespenorcMs en koningsvaren. Hiervan zijn alleen de beide zonnedauwsoorten matig beschermd via de Flora. en fau.

nawet. De overige drie soorten zijn licht beschermd via de Flora. en faunaweL
Er zijn tijdens deze inventarisatie in de Keersopperdreef vier Rode-

Lijstsoorten (2004) aangetroffen, te weten: kleine en ronde zonnedauw

(gevoelig), wateraardbei (gevoeLig) en kruipend moerasweegbree
(kwetsbaar). Ln het plangebied zijn geen Rode Lijstsoorten' waargeno-

men. Daarnaast is een aantal andere soorten vanwege hun zeldzaamheid

van nationaaL belang. Dit betreft alleen kruipend moerasweegbree, die
is gevonden in een poeLtje in het vochtig schraalgrasland van het natuurgebied Keersopperdreef.

. Er is verder een aantal plantensoorten met een natuurwaarde van regio-

naaL niveau aangetroffen. Dit betreft naast bovengenoemde negen soorten verder nog kruipend zenegroen, muurvaren, wijfjesvaren. kleine
watereppe, haaksterrenkroos, zompzegge, sterzegge, elzenzegge, ijle

zegge, snavelzegge, naaldwaterbies, veelstengelige waterbies, holpijp,
gewone dopheide, geel nagelkruid, waterviolier, kikkerbeet, WQterna-

vel, zandblauwtje, veldrus, echte koekoeksbloem, melkeppe, duizend-

knoopfonteinkruid, penseelbladige waterranonkel, bosbies en kleine
egelskop. Ln totaaL zijn éénendertig vermeLdenswaardige soorten aangetroffen, waarvan de meeste karakteristiek zijn voor matig voedselrijk

water ol grasLand op natte, voedselarme tot matig voedselrijke bodem.
De meeste hiervan zijn aangetroffen in natuurgebied Keersopperdreef.
Daarnaast komen ze ook voor in en grenzend aan de beken en sloten van
VaLkenswaard-Zuidwest. De betreffende figuur in bijlage 4.4 toont de

verspreiding van alle soorten met een natuurwaarde groter dan 9.

Fauna
Grondgebonden zoogdieren
Ln het onderzoeksgebied is van totaaL dertien soorten grondgebonden zoogdieren het voorkomen vastgesteld. In het inventarisatierapport in bijlage 4.4
wordt een overzicht gegeven van deze soorten en hun mate van voorkomen.
7 Rode-lijstsoorten zijn soorten waarvan het voorkomen in Nederland achteruitgaat, hun
voortbestaan is bedreigd. Deze hebben daarom een natuurwaarde van nationaal niveau.
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Van de dertien soorten grondgebonden zoogdieren zijn tien soorten licht
beschermd onder de FLora- en faunawet. De Lichtbeschermde soorten zijn:

bosmuis, bosspitsmuis. egel, huisspitsmuis, woelrat, vos, konijn. mol, ree en
veldmuis. De soorten bruine rat en muskusrat zijn algemeen voorkomend en
niet bedreigd. De waterspitsmuis is voLgens de Rode Lijst kwetsbaar en zwaar
beschermd onder de FLora- en faunawet. Van de waterspitsmuis zijn op de
oever van de Keersop vermoedelijk sporen gevonden. Ook in het aanvullende

onderzoek is waterspitsmuis in lage dichtheid aangetroffen.
. Bosmuis en huisspitsmuis komt verspreid voor in bossages, houtwallen en

bermen waar voldoende dekking is en waar het niet te nat is.
Bosspitsmuis komt voor in de Lager geLegen gebiedsdelen en de nattere

deLen.

Van egel zijn vier waarnemingen verricht, waaronder twee verkeersslachtoffers. Op basis van deze waarnemingen en Landschapsecologische
kenmerken kan gesteLd worden dat egel verspreid voorkomt in het gehe-

le onderzoeksgebied. In de bossages, houtwallen en bermen, waar een
verdikte strooiseLiaag is, heeft de egel verblijfpLaatsen.
. Konijn heeft de nesten in de houtwallen en bossages en foerageert op de

weiden en sportveLden. PLaatselijk komen hoge dichtheden voor van ko-

nijn, ondanks de konijnenziekte die (ge)heerst (heeft).
. Op basis van sporen en Landschapsecologische kenmerken kan gesteLd

worden dat mal verspreid voorkomt.

Bruine rat, muskusrat en woelrat zijn (via sporen) aan de waterkant van
de Keersop en de Dommel en aangrenzende wateren vastgesteld.

Ree is op enkele plaatsen vastgesteld.
. Van vos zijn enkele sporen aangetroffen. Verder is vos niet waargeno-

men. Mogelijk ging het om een zwervend dier.

Vleermuizen

In totaaL zijn acht soorten vleermuizen vastgesteLd. Het betreft: gewone
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis. IOQtvUeger. watervleermuis, board-

vleermuis, grijze grootoorvleermuis, ingekorven vleermuis en rosse vleermuis. Van alle soorten zijn foerageerplaatsen vastgesteld. Van watervleermuis en gewone dwergvleermuis zijn kolonieplaatsen getraceerd en de daaraan gerelateerde vliegroutes waargenomen. Ln de betreffende figuur in bijLage 4.4 worden de foerageerplaatsen aLsook de kolonieplaatsen en vliegroutes

weergegeven.

De gewone dwergvleermuis is een soort die is aangetroffen bij opgaande
elementen en die in reLatief hoge dichtheden foeragerend is vastgesteLd.
De gewone dwergvleermuis is veruit de meest voorkomende vleermuis-

soort. Er werd één verblijfpLaats vastgesteLd aan de Westerhovenseweg.
Er zijn diverse paarplaatsen aangetroffen. De dieren vliegen na het uit-

vliegen naar het zuiden. Het gaat hierbij om circa 15 à 20 dieren. Gelet
op het aantaL foerageerplaatsen in het gebied ten zuiden van de Victoriedijk, foerageert een groot deel van de koLonie daar. Een ander deeL
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van de foeragerende gewone dwergvleermuizen komt vermoedelijk uit

de stad(srand) van Valkenswaard. Omdat zij verspreid het onderzoeksgebied inkomen Ligt een eventueLe verblijfpLaats van deze dieren moge-

lijk op grotere afstand.
Van ruige dwergvleermuis zijn alleen enkele foeragerende dieren aangetroffen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de ruige dwergvleermuis
nagenoeg geen kolonies in NederLand heeft en derhalve ook geen vliegroutes. Zij komt naar NederLand toe om te paren en wordt voornamelijk
in de herfst aangetroffen in de kuststrook. Ln Valkenswaard- Zuidwest is

een paarplaats van de dwergvleermuis aangetroffen.
. Van de laatvlieger werden vijf foeragerende dieren aangetroffen. Een

koLonie bevindt zich vermoedelijk in de bebouwing van de stadsrand van
Valkenswaard (Hoge Akkers, DeeLhurkse Akkers). Een koLonie is echter
niet aangetroffen en is vermoedelijk, geLet op het aantaL foeragerende

dieren, klein.

Watervleermuis is in het voorjaar/zomer boombewonend en foerageert
boven water. Een kLeine koLonie bevindt zich aan de Venbergseweg. De
kolonie bevindt zich in een oude eik. De dieren vliegen na het uitvliegen,

via de eikenLaan van de Venbergseweg, naar het zuiden om vermoedelijk
boven het Molenven en de DommeL te gaan foerageren. Verspreid zijn
zoweL boven de Dommel aLs de Keersop foeragerende dieren vastgesteld.

Van baardvleermuis werd één foeragerend dier vastgesteLd boven de
Victoriedijk. Er werd op meerdere tijdstippen gefoerageerd.
. In de kerk van DommeLen is de ingekorven vleermuis (1 exemplaar) en
grijze grootoorvleermuis (2 exempLaren) aangetroffen. De ingekorven

vleermuis heeft naar alle waarschijnlijkheid een reLatie met de kolonie
in Postol (Belgie). Het is niet uitgesloten dat in de omgeving van Valkenswaard-Zuidwest nog een koLonie voorkomt.

Van de rosse vleermuis bevindt zich vermoedelijk een (kleine) koLonie

ten zuidwesten van het onderzoeksgebied. Verschilende dieren zijn oostelijk vLiegend in de avond vastgesteld. Hun vermoedelijke foerageerplaats is het Molenven en de veengebieden ten zuiden daarvan. Er is een
enkele foeragerende rosse vleermuis vastgesteld boven en in de nabij~
heid van de DommeL.
I

BroedvogeLs
In totaaL zijn 58 soorten vogels waargenomen waarvan vastgesteld is dat deze
territoria/nesten hebben. Van deze 58 soorten zijn negen soorten op de Rode

Lijst van bedreigde vogelsoorten gepLaatst. Het betreft boerenzwaluw, gele
kwikstaart, groene specht, huismus, koekoek, patrijs, ringmus, kerkuil en
steenuil. Patrijs, groene specht, steenuil, kerkuil en koekoek zijn volgens

deze lijst kwetsbaar en boerenzwaluw, gele kwikstaart, huismus en ringmus
zijn gevoelig. Alle waargenomen broedvogels staan weergegeven in het inventarisatierapport in bijlage 4.8.
De territoria en nesten van Rode~lijst soorten en overige vermeldenswaardige
soorten staan weergegeven in betreffende figuur in bijLage 4.4.
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Van deze 58 soorten zijn 56 soorten beschermd via de Flora. en faunawet

(Nijlgans en Canadese gans zijn niet beschermd). De soorten worden aangetroffen in verschilende gebieden:
1. Weiden. Deze soortgroep is sLecht vertegenwoordigd. Hiervan komen
alleen kievit en scholekster voor. De dichtheden aan weidevogeLs zijn
laag en typische weidevogels als grutto ontbreken. Kievit en scholekster

zijn weidevogels die niet onder druk staan aLs gevolg van de intensive-

ring.

2. Agrarische landschappen (witte kwikstaart, steenuil, patrijs, geelgors
e.d.). Deze soortgroep is goed vertegenwoordigd. Soorten van het kleinschalig agrarisch Landschap staan in Nederland onder druk door schaaLvergroting en intensivering van het agrarisch gebeid.

3. Bossages en bos(randen) (vink, merel, bosuil, boomklever, boomkruiper,

grote bonte specht, groene specht, grote lijster, zanglijster, buizerd).
Deze soortgroep is goed vertegenwoordigd. Opmerkelijk is ook dat relatief veel soorten zijn aangetroffen van oud bos.
4. Oppervlaktewater (krakeend, wilde eend, meerkoet, waterhoen, ijsvo-

gel e.d.). Deze soortgroep komt redelijk algemeen voor en wordt aangetroffen Langs de beken (de Keersop, de DommeL) en de grotere wateren.
5. Struweel (fazant, koekoek, kleine karekiet, e.d.). Deze soortgroep is

pLaatselijk goed vertegenwoordigd.

6. Bebouwing. Soorten van deze soortgroep zoals huismus, ringmus,
spreeuwen boerenzwaluw komen in vrij grote aantallen voor. Deze
soortgroep wordt aangetroffen in en rond de bebouwing in het agrarisch
gebied.
Daarnaast zijn er soorten met een bredere verspreiding zoals kauwen kraai.
Amfibieën

In totaal zijn vijf soorten amfibieën aangetroffen. Het betreft: kleine watersalamander, bruine kikker, grote groene kikker, heikikker en gewone pad.
De kleine watersalamander is in de kerktuin aangetroffen. De soort is verder

niet aangetroffen. Een reden hiervan kan zijn dat de meeste wateren vrij
groot zijn, vis bezitten of te veeL gecultiveerd zijn (siervijvers). Bruine kik-

ker komt verspreid voor in diverse wateren waar weinig of geen vis aanwezig
was. De grote groene kikker is aangetroffen langs alle wateren die enigszins
zon hebben en is dan ook de meest aangetroffen soort. Enkele exemplaren

van heikikker zijn vastgesteld in het natuurgebied de Keersopperdreef. Heikikker is zwaar beschermd via de Flora- en faunawet en is opgenomen op de
Rode lijst van bedreigde diersoorten aLs kwetsbaar.
De gewone pad komt verspreid voor en werd aangetroffen in tal van wateren,

I

vaak in combinatie met andere amfibieën.

Vissen

In totaal zijn negen soorten vissen gevangen gedurende onderhavige inventarisatie. Op basis van de databestanden van Waterschap de Dommel en onderhavige inventarisatie zijn totaal zestien soorten vissen vastgesteld. Er zijn
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twee vissoorten aangetroffen die bedreigd zijn voLgens de Rode Lijst. Dit

betreft beekprik en serpeling die respectievelijk bedreigd en kwetsbaar zijn.
Beekprik en bermpje zijn daarnaast respectievelijk strikt en matig beschermd via de Flora. en faunawet en vereisen een zeer goede waterkwali-

teit. De overige vissen zijn daarnaast alle niet bedreigd af beschermd.
ReptieLen
De levendbarende hagedis is op twee pLaatsen aangetroffen. Direct buiten
het onderzoeksgebied in het natuurgebied de Keersopperdreef zijn twee

waarnemingen verricht. Daarnaast is er één waarneming gedaan direct ten
zuiden van het Eurocircuit. Ln de betreffende figuur in bijLage 4.4 worden de
waarnemingen weergegeven. Het voorkomen van levendbarende hagedis in
het natuurgebied de Keersopperdreef was reeds bekend (Bureau EcoLogica,

2003)
Dagvlinders

Ln totaal zijn zeventien vlindersoorten aangetroffen gedurende onderhavige
inventarisatie. Aangetroffen soorten vlinders zijn: atalanta, bont zandoogje,
bruin zandoogje, dagpauwoog, groot koolwitje, klein geaderd witje, klein
koolwitje, hooibeestje, icarusblauwtje, zwartspriet dikkopje, kleine vuurvlinder, landkaartje. argusvlinder, distelvlinder, koevinkje en koninginnepa-

ge. Opmerkelijk is dat geen van de soorten algemeen voorkomend is. Moge-

lijk komt dit door het koude voorjaar en de zeer hete periode die daarna
volgde. Mogelijk aLs gevoLg hiervan is oranjetipje gemist. Deze vlinder is

afhankelijk van pinksterbloemen en komt derhaLve alleen voor in het voor-

jaar. De koninginnepage is niet wettelijk beschermd maar wel bedreigd (categorie gevoelig) voLgens de Rode Lijst van bedreigde dieren. De koninginnepage is met negen waarnemingen waargenomen in het noorden, noordwesten van het gebied Valkenswaard-Zuidwest. GeLet op het aantaL waarnemin-

gen kan worden gesteLd dat het hier gaat om een popuLatie.

libellen
In totaaL zijn zestien soorten libellen waargenomen gedurende onderhavig
onderzoek. Het betreft: houtpantserjuffer, azuurwaterjuffer, variabele
waterjuffer, watersnuffel, lantaarntje, vuurjuffer, paardenbijter, blauwe

glazenmaker, glassnijder, bruine korenbout, bloedrode heidelibel, bruine
korenbout, gewone oeverlibel en bruinrode heidelibel. Ln het natuurgebied
Keersopperdreef zijn daarnaast nog koraaljuffer, kantoortje, tangpantserjuffer, vangglazemaker, viervlek en zwarte heidelibel waargenomen (Bureau
EcoLogica, 2003, Staatsbosbeheer, 2006).

De waargenomen libellen zijn in vier groepen in te delen:
1. Soorten die gebonden zijn aan kleine wateren met oeverbegroeiing.

2. Soorten die gebonden zijn aan zure omstandigheden.
3. Niet specifieke soorten met een brede ecoLogische amplitude.

4. Soorten van stromende wateren.
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Ad 1. De soorten die gebonden zijn aan kLeine wateren met oeverbegroeiing

(o.a.azuurwaterjuffer, bloedrode heidelibel, glassnijder, viervlek) komen
over het algemeen vrij veel voor en zijn verspreid aan te treffen. Voor de

voortpLanting zijn zij vermoedelijk aangewezen op de ontginningssloten en
de kLeinere wateren langs het spoor en dergelijke.
Ad 2. De soorten die gebonden zijn aan zure omstandigheden (bruine korenbout, variabele waterjuffer, watersnuffel, zwarte heidelibel, vangglazen-

maker) komen in geringe aantallen voor. Variabele waterjuffer wordt daarnaast veeL aangetroffen op de zandgronden. Dit geLdt eveneens voor de brui-

ne heidelibel die voorkomt in pas aangeLegde wateren.
Ad 3. Er is daarnaast een aantal soorten aangetroffen die in allerLei waterty-

pen voorkomen en derhaLve niet gebiedsspecifiek zijn. Sommige soorten aLs
lantaarntje en paardenbijter zijn in relatief grote aantallen aangetroffen.
Ad 4. De beekjuffer is in grote aantallen aangetroffen boven zowel de DommeL aLs de Keersop en toestromende wateren. Of er voortpLanting optreedt in

de DommeL is niet duideLijk. In Roos en Vintges (1992) werd geschreven dat
de Dommel te vervuild was voor voortpLanting en dat dit alleen optrad in de
zij beken. VoortpLanting in de DommeL is niet vastgesteld, in de Keersop een

paar keer. Tot deze groep behoort ook de koraa/juffer.

Autonome ontwikkeling
De autonome ontwikkeling van natuurwaarden in en rond het plangebied
wordt met name bepaald door de realisatie van uitbreidingspLan Valkenswaard-Zuid en de natuurontwikkelingsplannen rondom Dommel (Inrichtingsvisie Dommeldal en Het Broek) en Keersop (Landinrichtingsproject Keersop Bergeijk).
De waterlopen / beekdalen van de Dommel en Keersop zijn in het kader van
de Europese Habitatrichtlijn aangemeLd. Op basis hiervan rust er op deze
beekdalen een strikte bescherming in het kader van de Natura-2000 gedachte: het realiseren van een Europees ecologisch netwerk. In het provinciaal

beleid is dit uitgewerkt in het kader van de EHS. Dit betekent dat het beekdaL van de Dommel en de Keersop een grotere natuurwaarde herbergt dan in

de huidige situatie; er zijn als gevolg van kwelstromen en een nutriëntenarme ondergrond zeer goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de
beekdalen. Een goed voorbeeld hiervan is het natuurgebied de Keersopper-

dreef. In dit gebied is de nutriëntenrijke bouwvoor verwijderd en is het watersysteem hersteLd waardoor er veel zeldzame en bedreigde soorten voorkomen.

De natuurwaarden van Valkenswaard-Zuid kunnen in de huidige situatie onder andere worden toegeschreven aan soorten die voorkomen in het klein-

schalig agrarisch Landschap aLs kerkuil, boerenzwaluw, geelgors, steenuil,
patrijs, ingekorven vleermuis, grootoorvleermu;s en ondergrondse woelmuis.
De ontwikkeLing van de beekdalen en de verdere verstedelijking verandert
het kLeinschalig agrarisch Landschap waardoor het leefgebied van deze soorten zal veranderen. Voor een deel van deze soorten is deze verandering ne-
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gatief (m.n. de verstedelijking) en voor een deeL zaL dit ook positief (m.n. de

beekdalontwikkeling) zijn'. De herinrichting van de Keersop zaL op korte
termijn een negatief effect hebben op de beekprik en andere kritische vissoorten. Op Lange termijn kan door de herinrichting de situatie voor de vissen
verbeteren.

4.3.3

Landschap

Algemeen
Het plangebied grenst aan de noordoostzijde aan de bestaande dorpsgrenzen
van VaLkenswaard en Dommelen en de provinciale weg richting Bergeijk. Het
bijzondere van het gebied is dat het nu nog onderdeel uitmaakt van het

buitengebied, terwijl het bijna rechtstreeks grenst aan het centrum van
VaLkenswaard. De dorpsrand van VaLkenswaard heeft een gesloten karakter.
De bebouwingsrand in Dommelen is meer op het buitengebied gesitueerd.

De Luikerweg vormt de zuidelijke planbegrenzing. Dit is een belangrijke
ontsluitingsroute tussen de regio Eindhoven en de Belgische grens. De drukke
weg is een barrière in het buitengebied van Valkenswaard. Door het open

karakter van het buitengebied Langs deze weg zijn de hoge verkeersintensiteiten op deze weg duidelijk waarneembaar.

Ten westen grenst het plangebied aan grotere bospercelen afgewisseld met

agrarische perceLen. Grenzend aan het plangebied Ligt het Eurocircuit. Dit
motorsportterrein is in het Landschap opgenomen en niet aLs zodanig in het
landschap waarneembaar. Ten zuidoosten van het Eurocircuit ligt een uitloper van de Malpiebergsche Heide.

Landschapskenmerken en visueel ruimtelijke structuur
Het plan
gebied Ligt op de overgang van oude dekzandruggen en de voormaLi.
ge woeste (natte) gronden. In het verLeden zijn de natte gebieden ontgonnen

en is een grootschalig agrarisch Landschap ontstaan. Op de hoger geLegen

ruggen zijn VaLkenswaard en Dommelen ontstaan. Karakteristiek in het Land.
schap zijn de beekdalen van de DommeL en de Keersop. Door de aanwezig-

heid van de Dommel en de Keersop heeft het gebied grote Landschappelijke
en ecologische waarden.

Om de beekdalen heen liggen de broekontginningen, de Kampen en de Esdekken. Aan de zuidzijde begint het (deels beboste) jonge ontginningslandschap. Het grondgebruik is hoofdzakeLijk agrarisch. Het gebied bestaat in de

huidige situatie met name uit een open landschap met weilanden en akkers
(ma;s).
gebied landschappelijk gezien een driedeling: de DommeL- en Keersopzone met aan weerszijden de beekdalen die overgaan in
In feite kent het plan

agrarische gebieden met bebouwing aan de randen.
8 Voor een meer gedetaileerde beschrijving wordt verwezen naar "Effectbeschrijving
beschermde flora en fauna Valkenswaard-Zuidwest", BRO, 2006.
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Figuur 24: Landschap
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D Dommel. en Keer!tp zone
Dommel- en Keersopzone
De rivieren de Dommel en Keersop hebben een diepe ligging. De Dommel is
daardoor sLechts waarneembaar bij de Dommelsche watermoLen aan de
Dommelsestraat en bij de Venbergse moLen, die ten zuiden van de Luikerweg
ligt. De Loop van de DommeL is in de laatste 200 jaar nauwelijks veranderd.

Karakteristiek voor het stroomgebied van de Dommel en de Keersop is een
licht glooiend Landschap met Lager gelegen beekdalen. Ten gevoLge van meandering, beekafzetting en normalisatie is het beekdal reliëfrijk. Het Land-
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schap langs de DommeL en de Keersop was in het verleden een kleinschalig
beeklandschap met kleine weiden, hooilanden en houtwallen. Ln de huidige
beekdalen zijn nog steeds enkele eLementen aLs houtwaLLen en solitaire bomen van het oorspronkelijk Landschap aanwezig.

Middengebied tussen Dommel en Keersop
Het gebied gelegen tussen de rivieren heeft een grote percelering en kenmerkt zich door rechthoekige kaveLs waarlangs op enkele pLaatsen bomenrij-

en zijn gepLaatst. Aan de Mgr. Smetsstraat, Pastoor Bolsiusstraat en Venberg.

seweg worden (voormalige) agrarische boerderijen afgewisseLd met vrijstaande woningen en geschakelde traditionele woningen. Beide straten zijn
een uitloper van Dommelen. Met name op de boerenerven en langs wegen is
bepLanting aanwezig.

Oostzijde DommeL
Het gebied ten oosten van de DommeL heeft een meer kleinschalig karakter.
De kLeine kaveLs worden door bomenrijen, hagen en kleine bosjes van eLkaar

gescheiden. Aan de oostzijde van de Dommel Ligt de Kromstraat. Dit oude

lint staat in verbinding met de dorpskern van Valkenswaard en de Luikerweg.
De bebouwing aan de Kromstraat is uit verschilende tijdsperioden. VoormaLige agrarische boerderijen worden afgewisseld met vrijstaande woningen op
ruime kavels.

Autonome ontwikkeling
De ontwikkeling van Valkenswaard-Zuid heeft in zijn algemeenheid een groot

effect op de visueel ruimtelijke structuur van het gebied, met name die
delen waar de nieuwe woon- en werklocaties worden gesitueerd. Dit geLdt
niet alleen voor het feiteLijke plangebied, maar ook voor het zicht vanuit het
omliggend Landschap op het te ontwikkelen gebied.

Naar het beekdal van de Dommel toe neemt de intensiteit van de bebouwing
af en zal het accent Liggen op groen en natuur. De gemeente Valkenswaard

en Waterschap De DommeL hebben voor het deelgebied 'Dommeldal en Het
Broek' gezamenlijk een inrichtingsvisie opgesteld. In dit deeL zaL er sprake
zijn van een versterking van het huidige landschap door de ontwikkeling van
natuur en extensieve vormen van landbouw.

Het Landinrichtingsplan Keersop - Bergeijk streeft naar natuurontwikkeling in
plaats van landbouwactiviteiten. Direct ten noorden van de Dommelsedijk
zijn hiertoe reeds enkele percelen verworven. Binnen het plangebied van de
Lage Heideweg voorziet het project in bLoemrijk grasland en droog schraaL-

Land, vochtig schraalLand en elzenbroekbos.

i
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4.3.4

Archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie

Archeologie
Voor het geheLe ontwikkelingsgebied Valkenswaard-Zuid is een archeoLogi-

kaart opgesteLd' .

sche advieskaart en een historisch geografische waarden

Tevens is cultuurhistorisch bureauonderzoek uitgevoerd." In het totaLe plangebied zijn acht vindpLaatsen aangetroffen uit het Mesolithicum (8800-4900
voor Christus), twee vindpLaatsen uit de steentijd en drie vindplaatsen uit de

Late middeLeeuwen.
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10 ADC. Lage Heideweg en Valkenswaard-Zuid, 2006. Aangevuld bij brief van 19 oktober
2006.

.100.

MERISMB Lage Heideweg VaLkenswaard (versie 9,23 november 2006)

Nader inventariserend veldonderzoek dient uitgevoerd te worden in zones

waar bodemingrepen worden verwacht en die een middel- of hoge archeoLogische verwachting hebben.

Aardkundige waarden / Cultuurhistorie
De cultuurhistorische en aardkundige waarden binnen het plangebied betreffen met name de bosgebieden en het beekdal van de DommeL. In het Keers.
opdaL zijn cultuurhistorische waarden beperkt aanwezig. Za is het beekdal

van de Dommel op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie
Noord-Brabant aangeven aLs een historisch geografisch vLak met een redelijk
hoge waarde. Het deel van het Dommeldal binnen het huidige plangebied
VaLkenswaard-Zuid behoort tot de door de Provincie aangewezen aardkundig

waardevolle gebieden. Gebieden worden als 'aardkundig waardevol' beschouwd als de verschijnselen van de niet-levende natuur nog een gave vorm
hebben af in onderlinge samenhang voorkomen. Dan tonen ze namelijk de

ontstaanswijze van het Landschap, een geschiedenis die honderden tot miljoenen jaren teruggaat. De Provincie wil aardkundige waarden behouden en
beschrijft deze in de Aardkundig Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant.

Ln het beekdal zijn beemdgronden (oude hooi- en weilanden) aanwezig en
restanten van een kLeinschalige percelering: lange smalle perceLen haaks op

de beek. VeeL perceelsscheidingen worden nog gemarkeerd door greppels en

(de resten van) houtwallen. PLaatselijk Liggen nog zandpaden. De percelering
kan deeLs nog dateren uit de Late MiddeLeeuwen (1250-1500), toen grote

delen van de beekdalen werden ontgonnen.

Het Dommeldal is tevens aangewezen aLs belvedèregebied. Centraal daarbij
staat de instandhouding, versterking en verdere ontwikkeLing van de cuLtuur-

historische identiteit van een gebied of door een betere benutting van cultuurhistorische kwaLiteiten bij ruimtelijke aanpassingen. Ten noorden van de
provinciale weg EerseL-VaLkenswaard Ligt een gebied dat is aangeduid aLs

historische groenstructuur. EnkeLe wegen tussen de Victoriedijk, de Luikerweg en Mgr. Smetsstraat zijn aangeduid als waardevolle historische geografische structuur. Het gebied ten zuiden van de Luikerweg is aangewezen aLs

historisch geografisch waardevol met de typering hoog.

Autonome ontwikkeling
overal in het plangebied zullen grondwerkzaamheden pLaatshebben
door de ontwikkeling van Valkenswaard-Zuid. Daar waar de grondwerkzaamVrijwel

heden pLaatshebben in zones met (middeL) hoge verwachtingswaarde bestaat

de mogelijkheid dat archeoLogische waarden worden verstoord. Voordat een
bodemingreep plaatsvindt in deze zones wordt een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd.

Het beekdal van de DommeL wordt in stand gehouden en verder versterkt,

conform de inrichtingsvisie die de gemeente Valkenswaard en Waterschap De
Dommel gezamenlijk hebben opgesteLd. De nog aanwezige historisch geogra-
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fische elementen (wegenpatroon, restanten van houtwallen, historisch groen

en slotenpatronen) worden daarbij zoveel mogelijk gerespecteerd en ingepast.

4.3.5

Geluid, trilingen en luchtkwaliteit

Geluid
Wegverkeerslawaai
Er is een verkennend akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de bepaling van
de geLuidsbelasting van de belangrijkste wegen in het studiegebied: de

be-

DommeLseweg, de Luikerweg (N69) en de ZuideLijke Randweg. De geLuid

rekeningen voor het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd conform Standaard

RekenMethode 2 (SRM2) van het 'Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai ZOOl'. ALs basisjaar is uitgegaan van Z004.

Ln de huidige situatie is sprake van hoge geluidbelastingen van woningen
langs de drie beschouwde wegen (Dommelseweg, Luikerweg en Zuidelijke
Randweg), met geluidbelastingen van meer dan 60 dB(A). Voor een groot
aantaL woningen Langs de Dommelseweg en de Luikerweg is zelfs sprake van

een saneringssituatie (deze woningen zijn opgenomen op de A-Lijst). Er is
sprake van een groot aantal gehinderden, met name ook in de hogere geluid-

belastingklassen (, 55 dB(A)). In bijLage 4.8 zijn de geluidscontouren in de
huidige situatie opgenomen.
Als gevolg van autonome ontwikkelingen verslechtert de huidige situatie wat

betreft wegverkeerslawaai. De geluidbelastingen nemen toe, evenaLs het
aantal gehinderden.

Tabel 11: Gehinderden verkeerslawaai
Huidige situatie

Autonome

Toename

Ontwikkeling

Totaal gehinderden

2079

2339

13%

ErnstiQ Qehinderden

229

256

12%

Ernstig slaapverstoorden

275

309

12%

Ln de bijlage 4.9 is voor de reLevante wegen een nadere detailering weergegeven van het aantal woningen, bewoners, ernstig gehinderden en ernstig

slaapverstoorden.
Stiltegebied Malpie

Ten zuiden van de kern van Valkenswaard en ten oosten van de luikerweg is het
stiltegebied De Malpie gelegen. Dit is een gebied waarbij gestreefd wordt aan de rand

van het gebied een maximaal geluidniveau van 50 dB(A) toe te staan, en in de kern
van het gebied maximaal 40 dB(A). In de huidige situatie passeert zoveel verkeer over

de Luikerweg en nabijgelegen wegen, dat de 40 dB(A) etmaalcontour bijna over het
hele stiltegebied is gelegen, waardoor beide streefgeluidsniveaus niet worden gerespecteerd. Er is sprake van een te compenseren situatie. Het beleid van de Provincie is

erop gericht op compensatie door bron- en/of overdrachtsmaatregelen.
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Industrielawaai
In het beschouwde gebied is in de huidige situatie industrieLawaai niet relevant. Het industrieterrein moet nog ontwikkeLd worden, en de solitaire bedrijven in het aandachtsgebied hebben naar verwachting (reLatief) kLeine
hindercirkels in een gebied met een kleine bebouwingsdichtheid (rondom
tracé van de Lage Heideweg) .

Autonome ontwikkeling
De verwachting is dat als gevolg van autonome ontwikkelingen (bedrijventerrein VaLkenswaard-Zuid) circa tien bestaande woningen een geluidbelasting
krijgen van 50 dB(A) of meer. Bij de vergunningverlening is daarom maatwerk

nodig om te voorkomen dat onacceptabel hoge geluidbelastingen optreden.
Het aantal (ernstig) gehinderden is aLdus Laag (~Z3 personen). De bouw van

nieuwe woningen in de gebieden GD-U" Levert naar verwachting geen problemen op. Bij voorkeur dient buiten de 50 dB(A)-contour van het bedrijventerrein te worden gebouwd. Zie bijLage 4.9 voor een gedetaileerd overzicht
van de geluidcontouren voor het industrielawaai.

Trilingen
Voor verkeerswegen geldt dat de sterkste verkeerstriUingen afkomstig zijn
van het aandeel zwaarder verkeer (bussen en vrachtwagens). Het triLLingsni-

veau is naast het type verkeer verder afhankelijk van het wegdektype en de
ondergrond. In de Literatuur over triLLingshinder wordt meesttijds uitgegaan

van een zone van 50 meter rondom de weg waar trilingshinder ervaren kan
worden.
Ln de huidige situatie is het denkbaar dat er met name aLs gevolg van vrachtverkeer sprake is van triUingshinder langs met name de Bergstraat / Dommelseweg. Hiervan zijn echter geen formeLe schriftelijke klachten of meldingen
bekend bij de gemeente VaLkenswaard.

Autonome ontwikkeling
De invloed van de aLternatieven op triUingen is vergelijkbaar met die van de
geluidbelastingen. Een toename van verkeer betekent in de regel

ook een

toename van het aantal trillingen, en vice versa. Gezien de verwachtte toename van verkeersintensiteiten in de autonome situatie, is ook de verwach.

ting dat triUinghinder zal toenemen. De trillingshinder zal met name ervaren
worden in de zone van 50 meter rondom de wegen; de bebouwde kernen van
Dommelen en Valkenswaard.

Luchtkwaliteit
ALgemeen

Het onderwerp luchtkwaliteit richt zich op de concentraties van verontreinigende stoffen in de buitenlucht, gebaseerd op de normen van het Besluit
Luchtkwaliteit. Het BesLuit Luchtkwaliteit is gebaseerd op de EU richtlijnen
11 GD-U is de benaming in het plan Valkenswaard-Zuid voor de nader uit te werken functie

"gemengd wonen en werken" (zie ook Figuur 5 in hoofdstuk 2)
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voor luchtkwaliteit. Daarnaast is er een Meetregeling luchtkwaliteit (Mik
2005) en een Regeling saLdering luchtkwaliteit (RSLk 2005) van kracht. Het

gaan om immissieconcentraties van de volgende stoffen: zwaveldioxide
(50,), stikstofdioxide (NO,), stikstofoxiden (NOx), fijn stof (PM,o), koolstof-

monoxide (CO), benzeen (C,H,) en lood (Pb).

In het Bik 2005 zijn normen voor grenswaarden, plandrempels en aLarmdrem12).

pels" opgenomen voor bovenstaande stoffen (zie onderstaande Tabel

Tabel 12: Normen Bik 2005
Stof

Ptandrempel

Grenswaarde

Toetsingsperiode
Jaareemiddelde

2006
NO,

48

uQ/m1

40

uQ/m31)

240

¡.g/m3

200

¡.g/m31)

Uurgemiddelden, mag max. 18x

per kalenderjaar overschreden
worden ii
CO
C6H6

9

i.g/m3

10.00

~g/m'

8 uurgemiddelde

5

J-g/m1 11

Jaargemiddelde

125

J-g/m1

24 uurgemiddelden, mag max. 3x

(benzee)
50,

per kalenderjaar overschreden
worden
Fijn stof

40

~./m'

Jaargemiddelde

(PM,,)

50

¡.g/m3

24 uurgemiddelden, mag maxi-

maal 35 maal per kalenderjaar
overshreden worden.

i) Grenswaarde waar uiterlijk in 2010 aan voldaan moet worden
2) Alleen geldig voor wegen met intensiteiten van ten minste 40.00 motorvoertuigen
per etmaal

In de Nederlandse situatie zijn in de praktijk alleen de normen voor NO, en
PMlO relevant, omdat voor de overige stoffen de concentraties ruim onder de

normen liggen. Ln het aLgemeen geldt dat de luchtkwaliteit in een gebied
bepaaLd wordt door:

1. de achtergrondconcentratie van luchtverontreiniging;
Z. de bijdrage van lokaLe bronnen aan de Luchtverontreiniging.

Ln NederLand is door het RIVM een zogenaamd LandeLijk Meetnet LuchtkwaLiteit (LML) opgezet. Dit meetnet bestaat uit ca. 55 meetstations. Op basis van

de LML-meetgegevens en de meteorologische condities, wordt jaarlijks een
dataset van achtergrondconcentraties voor heel Nederland gegenereerd.

Deze is opgenomen in de rekenmodellen. ReLevante lokale bronnen zijn met

12 Alarmdrempels zijn bedoeld voor acute overschrijdingssituaties en derhalve niet relevant

bij toetsing van plannen of ontwikkelingen.
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name het wegverkeer. In de bestaande situatie zijn er geen industriële activiteiten met relevante emissies naar de lucht.
Stikstofdioxide (NO,) en fijn stof (PM,o)

Ln de huidige situatie wordt op meetpunten op meerdere wegvakken (Dom-

melseweg, Bergstraat, Tienendreef, Luikerweg en Zuidelijke Randweg) de
jaargemiddeLde grenswaarde voor NO, overschreden. De plandrempel wordt
niet overschreden. De jaargemiddelde grenswaarde voor PMlO wordt nergens

overschreden. De grenswaarde van 35 overschrijdingsdagen per jaar van de
etmaalgemiddeldeconcentratie wordt op drie wegen (DommeLseweg, Berg-

straat en Tienendreef) overschreden. De plandrempel wordt op één wegvak

overschreden, namelijk de DommeLseweg. De gemeente VaLkenswaard heeft
een luchtkwaliteitsplan opgesteLd waarin mogelijke maatregeLen zijn ver-

kend. Geconcludeerd wordt dat sLechts één maatregel echt Leidt tot een
verbetering. Dit is de aanLeg van een nieuwe verbinding die de huidige N69
en het onderliggende wegennet ontlast.

Autonome ontwikkeLing
De huidige beleidsontwikkeling bestaat uit het opnemen van de luchtkwaLiteitsregelgeving in de Wet milieubeheer (Wet Luchtkwaliteit). Het wetsvoor-

stel is half maart 2006 naar de Tweede Kamer gegaan. De kern van het wets-

voorstel bestaat uit de programmatische aanpak, waarbij maatregelen en
plannen van gemeente, provincie en het rijk in een regio per saldo tot verbetering van de Luchtkwaliteit moeten Leiden. Toetsing van pLannen en ontwikkelingen vindt vervoLgens pLaatst aan het programma luchtkwaliteit. Plannen
die niet in betekenende mate bijdragen hoeven niet getoetst te worden. De
minister stuurt op een toetsingsgrens van plannen met meer dan 2000 wonin-

gen. Op EU.niveau is voorgesteLd een norm voor de fijn stof fractie PM'.5 te
introduceren. Daarnaast heeft Nederland de EU gevraagd om uitstel van de
invoering van de grenswaarde voor NO, en PMlO naar 2015. Dit is (vooraLsnog)

niet toegekend.

Voor de beschrijving van de autonome ontwikkeling wordt geanticipeerd op
verwachtte Europese wet- en regelgeving en technologische ontwikkelingen.
In 2020 wordt de Luchtkwaliteit op vrijwel aLLe wegen beter, aLs gevoLg van

de lagere achtergrondconcentraties en lagere voertuigemissies. De achtergrondconcentraties en voertuigemissies verbeteren in de toekomst als gevolg

van schonere voertuigen, schonere verbrandingstechnieken en landelijk en
Europees beleid. Alleen op de ontsluitingen van VaLkenswaard-Zuid versLech-

tert de Luchtkwaliteit ter plaatse als gevoLg van extra verkeer van de nieuw
ontwikkelde bedrijven en woningen. De normen voor NOi en PM10 worden in
2020 hier overigens niet overschreden. De Bergstraat verbetert ten aanzien

van NO, weliswaar tot onder de grenswaarde, maar blijft een aandachtspunt.
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4.3.6

Externe veilgheid

Algemeen
optreden van een dodelijk
Externe veiligheid richt zich op het incidenteel
ongeval van mensen die niet aan de risicodragende activiteit deeLnemen.
Risico wordt hierbij gedefinieerd aLs kans maaL gevoLg (effect). Een kleine

kans op het optreden van een gebeurtenis kan toch tot een groot risico lei-

den aLs de gevoLgen van de gebeurtenis groot zijn. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen het pLaatsgebonden risico (PR)13 en het groepsrisico (GR)14.

Daarnaast wordt er in de normstelling onderscheid gemaakt tussen inrichtingen waar met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt en vervoer van gevaarlijke
stoffen.

Inrichtingen
Ln de omgeving van het plangebied zijn twee inrichtingen waargenomen met
mogelijke externe veiligheidsrisico's: de Dommelsche Bierbrouwerij en AGH
WienhoLts. De brouwerij in DommeLen heeft middels de REVL-tabelLen de

volgende risicoafstanden:

PR 10': 75 meter vanaf de machinekamer
. Invloedsgebied: 260 meter
Het plaatsgebonden risico bedraagt 75 meter waardoor het plangebied buiten

de PR 106 contour van de inrichting ligt. Gezien de afstand (, 300 meter) is
te verwachten dat het plangebied VaLkenswaard-Zuid niet van invloed is op

het groeprisico van de Dommelsche brouwerij.
Binnen het plan
gebied VaLkenswaard-Zuid, aan de Venbergseweg 34, is de
inrichting AGH WienhoLts aanwezig. De inrichting heeft een opslag van Z x
500 Liter dieseltanks en vaLt onder het Besluit Motorvoertuigen Lnrichtingen.
Hier zijn geen externe veiligheidsrisico's buiten de inrichting te verwachten.

Het Eurocircuit speelt in het kader van externe veiligheid van inrichtingen
geen roL.

BuisLeidingen
Onder het plangebied door loopt een buisleiding met K1 stoffen: vloeibare
koolwaterstoffen. Op basis van de diameter en het type stof heeft de buisleiding een toetsingsafstand van 27 meter en is binnen een afstand van 5
meter wettelijk geen bebouwing toegestaan. Binnen 27 meter is weL bebou-

wing toegestaan, mits dit voLdoende wordt gemotiveerd, bijvoorbeeld door

economische motieven of de noodzaak tot woningbouwontwikkeling.
13 Onder het plaatsgebonden risico (PR) wordt de kans per jaar verstaan dat een persoon

komt te overtijden door ongeval bij de productie en/of opslag of het transport van gevaarlij-

ke stoffen, indien deze persoon zich op het moment van het ongeval permanent en onbe.
schermd op een bepaalde plaats zou bevinden.
14 Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat in een keer een groep mensen komt te over-

lijden bij een ongeval met gevaarlijke stoffen.
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Wegtransport
Over de huidige N69 worden Licht ontvLambare vLoeistoffen (LFZ) vervoerd.
Op basis van tellingen uit 2002 blijken dit 731 transporten per jaar te zijn. Ln
de risicoatLas weg 2002 wordt gesteld dat, wanneer de vervoersstromen ge-

vaarlijke stoffen kLeiner is dan 7500, een 80 km/uur weg geen PR10.6 contour
heeft. Het groepsrisico wordt benoemd aLs maximale bevolkingsdichtheid in
het invloedsgebied van de weg.
Tabel

13: Aantal tankwagens per jaar
Aantal tankwagens per jaar

Dichtheid (inw/ha)

EenzlJdige bebouwing

TweezlJdige bebouwing

100

900

200

90

1200

300

80

1500

300

70

2000

400

60

2500

600

50

4000

900

40

6000

1300

30

10500

2500

20

23500

5500

10

94000

21500

Ln de huidige situatie mag, zonder dat de oriënterende waarde van het GR
wordt overschreven, sprake zijn van de volgende bevolkingsdichtheden:

Bij eenzijdige bebouwing: 100 inwoners per hectare.
Bij tweezijdige bebouwing: 50 inwoners per hectare.

Waterwegen en spoor
In de huidige situatie vindt er geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats
over spoor of water. Deze elementen worden verder buiten beschouwing

geLaten.

Autonome ontwikkeling
Bij de invulling van het plangebied Valkenswaard-Zuid moet rekening gehouden worden met de toetsingsafstand voor buisLeidingen, met name piangebieden GD-U3, GD-U6 (zie Figuur 5, uitbreidingsplankaart Valkenswaard-Zuid)
en bedrijventerrein.
Bij een invulling van het plangebied VaLkenswaard-Zuid, zonder aanLeg van

de Lage Heideweg, moet rekening gehouden worden met het groepsrisico

vanwege het transport van gevaarlijke stoffen op de N69. Het plangebied
langs de N69 kan getypeerd worden aLs eenzijdige bebouwing aan de westkant van de weg. In het rapport 'Verwachtingen vervoer gevaarlijke stoffen

over weg en water' (AW, 2003) zijn prognosecijfers beschreven over te verwachten toenamen in Z01O. Voor de LF2 transport wordt een totale groei van
20% verwacht. Met dergelijke groeicijfers kan aangenomen worden dat in de
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¡,

toekomst er ook geen plaatsgebonden risico is. Voor het groepsrisico zullen
ook dezeLfde bevolkingsdichtheden geLden.

Figuur 26: Externe Veilgheid
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4.3.7

~
N

Gezondheid

Als basis voor de uitspraken over de gezondheidssituatie zijn de onderzoeksresuLtaten gebruikt van de verschilLende deelonderzoeken. Deze resuLtaten
zijn vertaald in 'gezondheid'. Aan de vertaling liggen inhoudelijke onderzoeken naar oorzaak-effect.
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reLaties ten aanzien van gezondheid ten grondslag.
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Aan de hand van de 'GES15'-methodiek Stad en Milieu 2004 is nagegaan weLke

onderwerpen relevant zijn. Mogelijk reLevant zijn:
Luchtverontreiniging.
Geluid.
Stank.
. Externe Veiligheid.

Luchtverontreiniging
BLootstelling aan fijn stof (PMlO) is geassocieerd met een toename aan luchtwegklachten, medicijngebruik en ziekenhuisopnamen vanwege Luchtwegaan-

doeningen. BLootstelling aan NO, kan leiden tot een verlaagde Longfunctie en
een toename in luchtwegklachten. De grenswaarden voor NO, en PMlO zijn 40

~g/m3. Voor een beoordeling van de gezondheid zijn in de GES-methodiek

ook streefwaarden gegeven; voor PMlO is dat 20 ~g/m3, voor NO, is dat 0,4
~g/m3.
Huidige situatie

Voor PM10 zijn geen overschrijdingen van de grenswaarde, wel wordt de

streefwaarde overschreden. De berekeningen voor NO, laten zien dat in de
huidige situatie de jaargemiddeLde grenswaarde wordt overschreden.
Autonome ontwikkeling

ZoaLs in de paragraaf over luchtkwaliteit is aangegeven wordt Ln 2020 de
luchtkwaliteit op vrijwel alle wegen beter. Alleen op de ontsLuitingen van
VaLkenswaard-Zuid verslechtert de Luchtkwaliteit ter plaatse aLs gevoLg van
extra verkeer van de nieuw

ontwikkelde bedrijven en woningen. De grens-

waarden voor NOi en PM,o worden in 2020 hier overigens niet overschreden.

In de autonome situatie is wel sprake van een overschrijding van de streefwaarden voor PMlO en NOi_

Ten aanzien van de luchtverontreiniging kan het geplande industrieterrein
binnen het plangebied van invLoed zijn op de gezondheid. Binnen het kader
van deze MER zijn er geen gegevens bekend over de te situeren bedrijven op
het bedrijventerrein.

Geluid
Wegverkeerslawaai
Ln het kader van gezondheid wordt de geluidbelasting vertaald naar het aantal ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden. In de onderstaande
tabeL is te zien hoe groot het percentage ernstig gehinderden en ernstig
slaapverstoorden is bij een bepaaLde geLuid
belasting. Ook onder de wettelijke normen kunnen gezondheidseffecten optreden in de vorm van ernstige

hinder of slaapverstoring. Deze gezondheidseffecten zijn hierna toegelicht.

15 Gezondheid Effect Screening
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Tabel

14: Geluidbelasting door wegverkeer

Geluidbelasting

Ernstig gehinderden (%)

Ernstig slaapverstoorden (%)

45

0

4

50

3

5

55

5

8

60

9

11

65

14

15

70

21

20

In onderstaande tabel staat het aantal woningen met geluidsbelastingklasse

voor de huidige situatie en de autonome ontwikkeLing.

Tabel 15: Overzicht van gehinderde mensen
aantal mensen (2,3 per woning)

totaal gehinderden
\lerandering

Totaal
Huidig

2079

~O

2339

ernstig gehindrden

Totaal

Verandering

256

Totaal

Verandering

275

229
113%

ernstig slaapverstoorden

112%

309

112%

Ln de bestaande situatie zijn er in totaaL de bestaande situatie ruim 2000

gehinderden, ruim 220 ernstig gehinderden en Z75 ernstig slaapverstoorden.
In het gevaL van de autonome ontwikkeling komen er meer ernstig gehinderden bij. Dit neemt toe met circa 12%.

Bedrijven en geluid

Uit de geluidberekeningen blijkt dat circa 10 bestaande woningen een geluidbelasting krijgen van 50dB(A) of meer aLs gevoLg van de autonome ontwikkelingen. Ln de autonome situatie Liggen de geluidscontouren voor ernstig

gehinderden en ernstig slaapverstoorden (tot 50 dB(A) alleen over het gepLande bedrijventerrein en heeft dus geen negatieve invLoed op de woningen.
De geluidscontouren voor gehinderden (40 tot 50 dB(A)) ligt wel

over de

geplande woongebieden en gemengde gebieden heen. De autonome situatie
kan een negatieve invloed hebben op de geluidshinder, maar niet op ernstige
geLuidshinder.

Stank
Ln het plangebied Valkenswaard-Zuid is een aantal bedrijven waar te nemen
met verschillende stankcirkels. De stankcirkels verschilen van categorie 1 tot

en met 4 agrarisch. Binnen dit onderzoek zijn verder geen kwantitatieve
resultaten opgesteLd met geurconcentraties, waardoor geen kwantitatief
oordeel te vellen is voor de gezondheid.
Ln de autonome situatie worden in het plangebied woningen gebouwd waarvoor de stankcirkels, categorieën 1 en 2, een beLemmering zijn. Deze belemmering wordt weggenomen alvorens overgegaan wordt tot woningbouw.
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Externe Veiligheid
De behandeling van het onderwerp Externe Veiligheid beperkt zich tot overlijdensrisico's, in lijn met de GES-methodiek. Het plaatsgebonden risico i
kLeiner dan 1 op 1 miljoen. De oriënterende waarde voor groepsrisico wordt

in de huidige situatie en autonome ontwikkeling niet overschreden. Conclusie
is dat er geen sprake is van noemenswaardige gezondheidseffecten aLs het

gaat om het overlijdensrisico door calamiteiten met gevaarlijke stoffen.

4.4

Gebruiksfuncties

4.4.1

Landbouw

Het grondgebruik in het plangebied is met voornamelijk agrarisch (akkerbouw
en veeteeLt). Met name aan de westzijde van de DommeL liggen verschilende
agrarische en agrarisch gerelateerde bedrijven.

Autonome ontw;kkeling
Door de ontwikkeling van VaLkenswaard-Zuid zal een groot deel van de agrarische functie verdwijnen als gevolg van de aanleg van de woon

locaties en

het bedrijventerrein.

4.4.2

Recreatie

Ln de omgeving van het plangebied zijn er verschilende recreatieve voorzie-

ningen (o.a. De Kempervennen, het Eurocircuit en het gebied Malpie). Er
liggen diverse fiets- en wandeLroutes in en om het gebied.
Autonome ontwikkeUng

Dit netwerk zal als gevoLg van de ontwikkeling van VaLkenswaard-Zuid verder
worden geïntensiveerd.

4.4.3

Wonen en werken

Verspreid in het gebied Liggen enkeLe woningen, (woon)boerderijen en be-

drijven. Aan de oostzijde van de DommeL, grenzend aan de bebouwde kom
van VaLkenswaard, wordt de woonfunctie afgewisseLd met kLeinschaLige bedrijvigheid.
Autonome ontwikkeling

Bestaande bebouwing wordt zoveeL mogelijk ingepast in het nieuw te ontwikkeLen gebied Valkenswaard-Zuid.
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4.4.4

Kabels en leidingen

Door het plangebied Loopt een koolstoffen transportleiding van DSM. De Lei-

ding komt ter hoogte van de kruising Molenstraat / Venbergseweg het plan-

gebied binnen. De leiding loopt parallel aan de Victoriedijk in zuidwestelijke
richting de Kempervennendreef. Hier gaat de Leiding ten westen van het
Eurocircuit in noordelijke richting verder, door het beekdal van de Keersop
naar de DommeLsedijk. Hier vervoLgt de Leiding zijn weg in noordelijke rich-

ting. Voor deze leiding geldt een belemmeringszone van 5 meter (zie ook
externe veiligheid).

Aan de noordzijde van de Dommelsedijk / Westerhovenseweg Loopt een naftaleiding. Deze Leiding heeft een vertakking naar de Mgr. Smetsstraat (tot
huisnummer 30). De Leiding Loopt aan de Westerhovenseweg tot huisnummer

28. Over deze Leiding is geen verdere informatie bekend. Er wordt vanuit

gegaan dat deze Leiding niet (meer) operationeeL is c.q. niet meer aanwezig
is.

Door het grondgebied van de gemeente Bergeijk, ten westen van het plangebied, Loopt een rioolpersleiding. Deze leiding is voor een kLein gedeeLte gele-

gen in het uiterst westelijke gedeelte van het plangebied. Ter hoogte van de
Keersopperdreef kruist deze leiding de DommeLsedijk.

Autonome ontw;kkeling
Ten aanzien van kabeLs en Leidingen zijn geen relevante autonome ontwikkeling te verwachten.
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Figuur 27: Gebruiksfuncties in huidige situatie
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VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN
ALTERNATIEVEN
Na een toelichting op de voorgenomen activiteit zijn in dit hoofdstuk de
alternatieven omschreven, die in dit MER zijn bestudeerd. Behalve het nu.

lalternatief zijn vier alternatieven bestudeerd, genummerd A tot en met D.
Aan de hand van de doelstellngen en uitgangspunten is hieruit een selectie
gemaakt. De geselecteerde alternatieven, aangevuld met het Meest Mileu.
vriendelijk Alternatief (MMA), zijn onderworpen aan de effectbepaling
(hoofdstuk 6). Op basis van de uitkomsten zijn de alternatieven ten opzichte

van elkaar vergeleken en is vervolgens het voorkeursalternatief WKA) omschreven (hoofdstuk 7).

5.1

Voorgenomen activiteit

De voorgenomen activiteit betreft de aanleg van een nieuwe (gebieds)ontsluitingweg (Lage Heideweg) ten zuidwesten van VaLkenswaard.
Uitgangspunt is dat deze weg wordt gereaLiseerd voLgens de principes van

Duurzaam Veilig. Navolgend zijn de belangrijkste eLementen genoemd die
onderdeel uitmaken van de alternatieven en die relevant zijn voor de m.e.r.:
1. ProfieL

De Lage Heideweg wordt uitgevoerd met een profieL van 2xl rijstroken
(zie onderstaande figuur). Deze profiering is voLdoende om de functie
van gebiedsontsLuitingsweg voor Valkenswaard-Zuid en doorverbinding
naar de N397 naar behoren te kunnen vervuLLen. De rijrichtingen worden

conform Duurzaam Veilig van eLkaar gescheiden door een dubbeLe asstreep. Het dwarsprofiel van de weg zelf beslaat 7,65 meter: twee rijbanen van elk 2,75 m breed en een tussenberm van 0,35 m. Aan beide zijden van de weg bevindt zich een obstakelvrije ruimte van 6 meter. Di-
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reet hieraan gesitueerd ligt aan de oostzijde een bermsloot (1,83 m).

Aan de westzijde wordt eerst een wegberm van 3,95 m aangelegd met
een bermsloot (1,83 m). De weg wordt aangeLegd op maaiveldhoogte. De

Lage Heideweg krijgt tussen de DommeLsedijk en de aansLuiting met de
Mgr Smetsstraat aparte fietsvoorzieningen.
2. Aansluitpunten met het onderliggend wegennet

De Lage Heideweg krijgt enkeLe aansluitpunten op het onderliggend wegennet. Het aantaL wisseLt per alternatief (zie daarvoor de beschrijving

verderop in dit hoofdstuk). Op grond van de ervaringen die in de voorbije jaren zijn opgedaan is het uitgangspunt dat aLLe aansluitpunten -

waar gemotoriseerd verkeer kruist - worden uitgevoerd in de vorm van

rotondes met één rijstrook op het plein. Rotondes hebben belangrijke
voordelen ten opzichte van reguliere kruispunten:

rotondes hebben een reLatief hoge capaciteit;
rotondes vallen voor de weggebruiker goed op;
rotondes zijn veiliger voor zowel
langzaam als snelverkeer;
rotondes zorgen voor snelheidsverlaging.
Op aansluitpunten waar behaLve gemotoriseerd verkeer tevens langzaam

verkeer kruist, wordt de rotonde voorzien van vrijliggende fietspaden.
Op aansluitpunten waar alleen langzaam verkeer kruist wordt een mid-

denopstelpunt gerealiseerd tussen de rijrichtingen van de hoofdrijbaan
in. Daarmee kan het langzaam verkeer in twee fasen oversteken. Indien
de Lage Heideweg onderdeeL gaat vormen van de N69 zaL de verkeersin-

tensiteit waarschijnlijk zodanig toenemen, dat uit capaciteitsoverwegingen de toegepaste rotondes moeten worden vergroot tot 2 rijstroken op
het pLein. Hiermee wordt in de pLannen voor de Lage Heideweg voor-

alsnog ruimtelijk geen rekening gehouden.
3. Hoogteligging

De Lage Heideweg wordt aangelegd op maaiveldniveau (exclusief eventueeL benodigde ophoging ten behoeve van de wegfundering tot een

maximum van circa 0,4 meter). Er zijn geen overwegende redenen om
hiervan af te wijken. Alleen ter hoogte van de beekdalkruisingen wordt
een andere hoogteligging toegepast (zie hierna).
4. Kunstwerken
Ln de alternatieven is telkens tenminste één kunstwerk opgenomen. Het
betreft een nieuwe brug over de Keersop e%~~f een nieuwe brug over de

DommeL. Rekening houdend met de ecoLogisch functie geLdt voor de

bruggen dat deze worden uitgevoerd aLs 'open' constructie met terugwijkende Landhoofden, zodanig dat de oevers van de Keersop respectieveLijk de DommeL onder de brug doorlopen. Aan weerszijden van de brug

kan het nodig zijn dat de rijbaan enigszins verhoogd moet worden.
5. Faunapassages

Ln de aLternatieven is rekening gehouden met faunapassages. Ln ieder
gevaL worden kunstwerken zo uitgevoerd, dat deze ook als faunapassage
kunnen worden gebruikt.
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6. Wijze van aanleg

De eerste stap in de aanlegfase is het bouwrijp maken van het tracé. Het
bouwrijp maken begint met het verwijderen van de begroeiing die niet
gehandhaafd kan bLijven en het, indien nodig, verwijderen van eventueLe aanwezige bebouwing. Daarna wordt de bodem verkend en kan wor-

den gestart met de bouw- en aanlegwerkzaamheden. Daarvoor wordt

tijdelijke infrastructuur aangelegd voor zover die nodig is voor de uit te
voeren werkzaamheden. Bij de inrichting gaat het ook om het zonodig

ontwikkelen en compenseren van natuurwaarden in het gebied.
Figuur 28: Wegprofielen Lage Heideweg en toekomstige N69 variant
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Indien de Lage Heideweg in de toekomst onderdeeL gaat vormen van een
nieuwe route parallel aan N69 (of de N69 volledig vervangt), dan is een pro-

fiel van 2x1 rijstroken met gelijkvloerse kruisingen wellicht op delen van de
verbinding niet toereikend. In dat gevaL komen hogere uitvoeringsniveaus in
beeld, zoals meer rijstroken en/of ongelijkvloerse aansLuitingen. Deze situa-
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tie wordt alleen actueeL indien vanuit de N69-discussie de Lage Heideweg als

zinvol alternatief wordt beschouwd en de intensiteiten daartoe aanleiding
geven. Ten behoeve daarvan wordt een aparte m.e.r. opgestart met een
eigen tijdspad. Ln de startnotitie Lage Heideweg beperkt zich de opgave tot
het lokaLe beLang van de verbinding. WéL wordt in het dwarsprofiel direct
een ruimtereservering meegenomen, om een toekomstige verbreding van de
weg aLs gevoLg van medegebruik van de Lage Heideweg door de N69 niet te

frustreren. Ln het tracé wordt ruimte gereserveerd om het profiel uit te bouwen tot Zx2 rijstroken, waarbij de rijbanen van eLkaar gescheiden zijn door

een middenberm.

5.2

Nulalternatief

Het Nulalternatief wordt gevormd door de bestaande situatie en de autonome ontwikkeLingen (Z020) indien de Lage Heideweg niet wordt aangeLegd.

Daarmee Levert het alternatief geen bijdrage aan de oplossing van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblematiek in VaLkenswaard en Dommelen en
biedt het geen mogelijkheid de uitbreidingslocatie Valkenswaard-Zuid goed
te ontsluiten. Omdat het Nulalternatief niet aan de doeLstellingen kan voldoen, is het geen reëel aLternatief. Toch wordt het Nulalternatief in het MER

meegenomen, als referentie voor de beschrijving van de effecten van de
overige alternatieven. Hoofdstuk 4 bevat een uitgebreide toelichting op de
huidige situatie en de autonome ontwikkelingen.

5.3

Afbakening te beschouwen alternatieven

Mogelijke alternatieven

Naast het nulalternatief en het op te stellen MM is in de startnotitie een
viertal van elkaar te onderscheiden alternatieven gepresenteerd die een

mogelijke oplossing kunnen bieden voor de geconstateerde problemen. Daarbij is getracht aLLe ruimteLijk/verkeerskundig mogelijke traceringen voor de
Lage Heideweg in beeld te brengen. Ln deze paragraaf zijn de betreffende

alternatieven omschreven.
ALternatief A:

Rechtstreekse verbinding ZuideLijke Randweg/N397
Ln alternatief A wordt de Lage Heideweg in oost-west

richting getraceerd,

direct ten zuiden van de bebouwde kom van Dommelen. Daardoor ontstaat
een rechtstreeks verbinding tussen de Zuidelijke Randweg en de N397 .
DommeLsedijk. Het tracé Ligt in een vloeiende boog tussen beide aansLuitpunten en kruist het Dommeldal ten noorden van landgoed Het Broek.
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In het tracé worden twee af zonodig drie aansluitingen op het onderliggend

wegennet meegenomen. Twee daarvan vallen samen met de aansluitpunten

op respectievelijk de Zuidelijke Randweg en de N397:
1. ter hoogte van de Luikerweg/ZuideLijke Randweg met gebruikmaking

van de reeds bestaande rotonde;
2. ter hoogte van de Mgr. SmetsstraatiWesterhovenseweg.

De derde aansluiting is facuLtatief, ten behoeve van de ontsLuiting van het
plan Valkenswaard-Zuid. Deze aansluiting Ligt tussen de beide andere in.
Eventueel kan de ontsluiting van Valkenswaard-Zuid worden gerealiseerd via
de Luikerweg en/of Mgr. Smetsstraat.
Alternatief B:

Verbinding 2uideLijke RandwegiN397 + uitbuiging Valkenswaard-Zuid

De tracering in dit alternatief Lijkt op die van alternatief A, maar heeft een
uitbuiging in zuidelijke richting, paralleL lopend aan de bestaande Landweg
Het Broek. De Lage Heideweg komt daardoor verder af te Liggen van de bestaande bebouwingsrand van Dommelen. De uitbuiging begint aL op het
grondgebied van Bergeijk (N397), nog vóór de kruising met de Keersop. Van
daar af loopt het tracé zuidwesteLijk om de Lintbebouwing van de Mgr.

Smetsstraat heen richting de ZuideLijke Randweg, waar ze aansLuit op de
bestaande rotonde. Het wegvak Luikerweg tussen genoemde rotonde en de

Venbergseweg wordt aan het doorgaand verkeer onttrokken.

Ter vervanging van bedoeLd wegvak wordt in dit aLternatief een nieuw weg-

vak aangeLegd dat vanaf de Luikerweg ter hoogte van de Victoriedijk in
noordwestelijke richting afbuigt en de bestaande Venbergseweg min of meer

volgt tot aan de aansluiting op de Lage Heideweg. Het tracé van de Lage
Heideweg teLt twee nieuwe beekdaldoorsnijdingen: het Dommeldal wordt
gekruist direct ten oosten van Het Broek, het dal van de Keersop krijgt een
nieuwe kruising ten zuiden van de bestaande kruising. Deze laatste wordt
omgebouwd voor Langzaam verkeer en Landbouwverkeer. Dit geLdt ook voor
de bestaande Dommelkruising (Victoriebrug) in de Luikerweg.
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In alternatief B worden vier aansLuitingen op het onderliggend wegennet
meegenomen, waarvan één alleen geschikt is voor langzaam verkeer. Deze
Ligt ter hoogte van de aansLuiting van de Keersopperdreef op de N397. Een
ander aansluitpunt is dat ter hoogte van de Luikerweg/Zuidelijke Randweg,

waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande rotonde. Verder zijn de
volgende aansLuitpunten meegenomen:
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1. Direct ten westen van de Lintbebouwing van de Mgr.smetsstraat als

verbinding naar Dommelen; ten behoeve daarvan wordt een verbindingsweg aangeLegd achterlangs genoemde lintbebouwing, die aansLuit
op de Westerhavenseweg.
2. De aansluiting van de verlegde Luikerweg op het tracé van de Lage Hei-

deweg, direct westelijk van Het Broek.
De ontsLuiting van het plan VaLkenswaard-Zuid loopt in dit alternatief niet

rechtstreeks via de Lage Heideweg, maar maakt gebruik van (één van de)
hierboven al

omschreven aansluitende wegen.

Fiets- en voetgangersoversteken
In en om het plan
gebied zijn enkele oversteken voor fietsers en voetgangers gelegen
die de alternatieven voor de Lage Heideweg kruisen:

Aansluiting Keersopperdreef - Dommelsedijk (N397).

Fietspad parallel aan de Luikerweg.

Luikerweg - Molenstraat.

Venbergseweg richting Venbergse molen.
Alternatief C:

Verbinding tussen N69/Luikerweg en N397

Anders dan bij alternatief A en B is het tracé van de Lage Heideweg hoofdzakelijk noord-zuid gericht. De Lage Heideweg verbindt de N397 rechtstreeks
met de Luikerweg. Alternatief C buigt vanaf de Luikerweg ter hoogte van
Venbergseweg in westelijke richting, Loopt parallel aan de rand van de Aardbrand
sc he Heide en het terrein van het Eurocircuit in noordelijke richting,
kruist zuideLijk van de lintbebouwing de Mgr.smetsstraat en sluit vervoLgens
op Bergeijks grondgebied vLoeiend aan op de N397. De tracering volgens
alternatief C Ligt zuidelijker dan die van aLternatief A en B. Ter hoogte van
de afbuiging bij Venbergseweg wordt de bestaande Luikerweg aangesloten op
het nieuwe tracé. Daarvoor moet de Luikerweg over korte afstand - tot aan

Venbergseweg - in westelijke richting worden verschoven. Het tracé kent één
nieuwe beekdaldoorsnijding, te weten een kruising van het daL van de Keersop, zuidelijk van de bestaande kruising. De bestaande kruising - en aansLuitende Keersopperdreef - blijft bestaan voor langzaam verkeer en Landbouw-

verkeer.
ALternatief C kent drie aansLuitingen op het onderliggend wegennet, waarvan

één alleen geschikt is voor langzaam verkeer. Deze Ligt ter hoogte van het
aansluitpunt van de Keersopperdreef op de N397. Verder zijn de voLgende

aansluitpunten meegenomen:
1. Direct ten westen van de Lintbebouwing van de Mgr.smetsstraat aLs

verbinding naar DommeLen; ten behoeve daarvan wordt een verbindingsweg aangelegd achterlangs genoemde Lintbebouwing, die aansluit
op de Westerhovenseweg.
Z. De aansLuiting van de verlegde Luikerweg op het tracé van de Lage Hei-

deweg, ten zuidwesten van Venbergseweg.
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De ontsluiting van het plan VaLkenswaard-Zuid loopt in dit aLternatief niet
rechtstreeks via de Lage Heideweg, maar maakt gebruik van (één van de)
hierboven al

omschreven aansluitende wegen.

I
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Voor aLternatief C is een subvariant (C1) onderscheiden, waarin de vloeiende
aansLuiting van de Lage Heideweg op de Luikerweg!N69 wordt vervangen
door een haakse aansluiting. VoordeeL van deze vormgeving is dat het tracé

van de N69 ongemoeid blijft. NadeeL is een verminderde doorstroming van
het doorgaande verkeer op de Lage Heideweg.
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Alternatief D:

Haakse verbinding tussen N69/Luikerweg en N397
In aLternatief D vormt de Lage Heideweg een verbinding tussen de N397 in
het westen en de Luikerweg/N69 in het oosten. Het tracé Ligt zuidelijker dan

dat in aLternatief A en B, maar noordelijker dan het tracé in alternatief C. De
Lage Heideweg buigt - nog op Bergeijks grondgebied - in zuideLijke richting
vLoeiend af van de N397 en kruist het daL van de Keersop ten zuiden van de

bestaande kruising. De DommeLsedijk (het gedeeLte oostelijk van de afbuiging van alternatief Dl behoudt alleen betekenis voor Langzaam verkeer.

Vanaf de Keersop Loopt de weg direct zuideLijk van de Lintbebouwing van de

Mgr.smetsstraat in een min of meer rechte lijn - aan de zuidwestzijde van
de DommeL - richting de Luikerweg, waarop ze haaks aansluit.

ALternatief D kent drie aansluitingen op het onderliggend wegennet, waarvan
één alleen geschikt is voor langzaam verkeer. Deze Ligt ter hoogte van het
aansLuitpunt van de Keersopperdreef op de N397 aan de westzijde. Verder

zijn de volgende aansluitpunten opgenomen:
1. Direct ten westen van de Lintbebouwing van de Mgr.smetsstraat aLs

verbinding naar Dommelen; ten behoeve daarvan wordt een verbin-

dingsweg aangelegd achterlangs genoemde lintbebouwing, die aansluit
op de Westerhovenseweg.
2. Een aansluiting ter ontsLuiting van het plan Valkenswaard-Zuid; afhanke-

Lijk van de planuitwerking is deze aansluiting één- of tweezijdig.
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Selectie alternatieven voor effectbepaling
De vraag is nu: wat zijn in het geval van de Lage Heideweg realistische alter.
natieven waarmee invulling kan worden gegeven aan de gestelde doeLen en
waarmee zo goed mogelijk wordt voLdaan aan de randvoorwaarden op het
gebied van natuur en milieu? Het is niet zinvol alternatieven mee te nemen
waarvan op voorhand duidelijk is dat de geconstateerde problemen niet of
onvoldoende worden opgeLost of die Leiden tot onaanvaardbare effecten voor

natuur en milieu. In de effectbeschrijving worden daarom alleen die aLternatieven meegenomen, die beantwoorden aan enkele basiseisen. Deze eisen
betreffen de voLgende taakstellende doelstellingen c.q. randvoorwaarden:
1. Ontsluiting pLan VaLkenswaard-Zuid
Het aLternatief moet bijdragen aan een goede ontsLuiting van VaLkens-

waard-Zuid. Ln het MER is uitgangspunt dat Valkenswaard-Zuid wordt

ontwikkeld. Het programma voor dit plan wijzigt niet meer, de vormgeving kan nog weL wijzigen, zij het in beperkte zin. Voor elk aLternatief
wordt nagegaan of de tracering van de Lage Heideweg voldoende ruimte
Laat voor ontwikkeLing van VaLkenswaard-Zuid. Indien het nu voorliggen-

de pLan kan worden ingepast, voLdoet het betreffende aLternatief, indien beperkte aanpassingen nodig zijn, kan het aLternatief voLdoen.
2. Ruimte bieden voor N69/WestparalLel
Het aLternatief moet een eventueLe toekomstige opLossing voor de N69

Eindhoven - BeLgische grens westelijk van VaLkenswaard niet onmogelijk
maken. De discussie rond de N69 Lijkt voorlopig nog niet afgerond. Het is
nog niet duidelijk in welke richting de discussie zich beweegt. Het Laatste beLangrijke wapenfeit is de ondertekening van de intentieovereenkomst door de betrokken regionaLe bestuurders, waarin onder meer het
tracé van de WestparalLel is vermeLd. In het kader van het MER Lage

Heideweg is het belangrijk dat dit tracé kan worden ingepast, ook na
aanleg van de Lage Heideweg. Alternatieven die hieraan niet voLdoen

worden als kansLoos gezien. In november 2005 hebben de Provincie
Noord-Brabant en het SRE, mede namens de betrokken regionale bestuurders een pleitnota aangeboden aan het Ministerie van Y&W, waarin
gevraagd wordt om deelname van het Rijk in het proces om te komen
tot opLossingen voor de N69 probLematiek.
3. Beperken effecten beekdalen Dommel en Keersop
Voorkomen moet worden dat de beekdalen van de DommeL en de Keers-

op ten opzichte van de bestaande situatie extra worden doorsneden en
dat het ruimtebeslag zoveeL mogelijk wordt beperkt. Zo is door de provincie Noord-Brabant expliciet aandacht gevraagd voor het waardevolle
karakter van het DommeldaL. Uitgangspunt voor de ontwikkelingen in

Valkenswaard-Zuid moet zijn dat het Dommeldal niet verder mag wor-

den aangetast door extra infrastructuurdoorsnijdingen. Op dit moment is
in het studiegebied sprake van twee doorsnijdingen, te weten de Luikerweg / N69 (Dommel) en N397 (Keersop). Alle aLternatieven, waarin
het aantaL doorsnijdingen van de DommeL of Keersop toeneemt, vallen
daarom af.
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Voor eLk van de aLternatieven is bepaaLd in hoeverre zij beantwoorden aan
bovenstaande doeLstellingen c.q. randvoorwaarden. In onderstaande tabel

zijn aLternatieven A tlm D uitgezet tegen uitgangspunten 1 tlm 3. Ln de
tabeL is aangegeven of het aLternatief weL of niet voldoet aan het uitgangs-

punt. Alleen alternatieven die kunnen voLdoen aan alle uitgangspunten zijn

reële alternatieven die worden meegenomen in de effectbeschrijving.
Tabel 16: Alternatieven versus uitgangspunten

Toelichting bij tabel per uitgangspunt:

1. OntsLuiting pLan Valkenswaard-Zuid

Ln de aLternatief A wordt de mogelijkheid voor het plan ValkenswaardZuid zodanig ingeperkt, dat nauwelijks meer bebouwingsmogelijkheden
overblijven (met name woonbebouwing). Bovendien heeft de Provincie
Noord-Brabant in haar commentaar op het structuurplan ValkenswaardZuid aangegeven dat nieuwe woonbebouwing zoveeL mogelijk moet aansLuiten bij bestaande woonbebouwing van DommeLen. Alternatief A
maakt dit onmogelijk. Ln de aLternatieven B en D moet het nu voorliggend stedenbouwkundig pLan voor Valkenswaard-Zuid fors worden aangepast. Er blijven in beide gevallen bebouwingsmogelijkheden over, aL

zal er in geval van aLternatief B sprake zijn van een verminderde plancapaciteit bedrijventerrein van circa 5 hectare. Beide alternatieven kun-

nen dus eventueel voLdoen. Ln aLternatief C kan het pLan Valkenswaard-

Zuid goed worden ingepast.
2. Ruimte bieden voor N69/WestparalLeL

De alternatieven dienen in verband met een optimale verkeersafwikkeLing verkeer min of meer vloeiend af te Leiden vanaf de N69/Luikerweg
naar een nieuw N69-tracé westelijk van Valkenswaard. De alternatieven
A en 0 hebben een zodanige tracering, dat van een vLoeiende verbinding

geen sprake is. In aLternatief C is dat wel het geval. Het alternatief B is
weliswaar niet vloeiend aangesloten, maar kan desondanks voldoen aan
het uitgangspunt.

3. Beperken effecten beekdalen DommeL en Keersop

In aLternatief A komt er één doorsnijding bij. Ln de andere alternatieven
blijft het aantaL doorsnijdingen gelijk. In de aLternatieven B, C en D is er
weliswaar sprake van nieuwe doorsnijding, maar gelijktijdig kunnen de
bestaande doorsnijdingen komen te vervallen. Ln de beoordeling is hier-

van uitgegaan.
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Conclusie
De alternatieven B en C beantwoorden of kunnen beantwoorden aan de gestelde uitgangspunten.

Te beschouwen alternatieven
De volgende aLternatieven zijn meegenomen in de effectbeschrijving:
Nulalternatief.
. ALternatief B: Verbinding Zuidelijke Randweg/N397 + uitbuiging VaL-

kenswaard-Zuid.
ALternatief C: Verbinding tussen N69/Luikerweg en N397.
Meest Milieuvriendelijk Alternatief.

5.4

Meest Mileuvriendelijk Alternatief

Conform de richtlijnen is een MM ontwikkeld. Het MM moet realistisch
zijn. Dit betekent dat het moet voLdoen aan de doeLstellingen van de initia-

tiefnemer, waarbij tegelijkertijd uitgegaan moet worden van de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu. In het MM dient een
maximale milieuwinst behaald te worden, dan weL dienen nadelige milieueffecten zoveel mogelijk voorkomen te worden.

Op basis van de reeds genomen beleidsbesLissingen (op rijks-, provinciaal en
gemeentelijk niveau) is een aantaL uitgangspunten voor de ontwikkeling van

de aLternatieven vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn in de vorm van doelstellingen reeds beschreven in paragraaf 2.3.
De toetsing aan de uitgangspunten en de effectbeoordeling van de aLterna-

tieven op de milieu-aspecten leidt tot de conclusie dat de tracering conform
alternatief C ten opzichte van de overige alternatieven het beste voldoet.
DerhaLve dient aLternatief C als basis voor de verdere ontwikkeling van het

MM.

Ontwikkeling MMA
Het MM is middeLs onderstaande stappen tot stand gekomen:
1. Vaststellen uitgangspunten MMA

Als eerste stap is een aantaL uitgangspunten voor de ontwikkeling van

het MM geformuleerd. De uitgangspunten vormen de basis voor het
MM.
2. Inventariseren en keuze bouwstenen
Als tweede stap zijn de relevante varianten voor onderdeLen van het

plan, de zogenoemde bouwstenen, geïnventariseerd.
3. Samenstelling MMA

De bouwstenen per milieuaspect zijn gewogen. De bouwstenen die het
meeste milieurendement sorteren zijn gecombineerd tot een MM.
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Uitgangspunten MM
Voor het samenstellen van het MM zijn de volgende uitgangspunten bepaaLd:
1. Behoud, ontwikkeling en compensatie van de natuurpotenties

Aspecten: Natuur
Z. Minimaliseren van negatieve leefbaarheidseffecten

Aspecten: Geluid, trilingen en luchtkwaliteit - Gezondheid
3. Minimaliseren van het benodigd ruimtebeslag

Aspecten: Bodem en water - Natuur. Landschap, cultuurhistorie en a(.
cheologie - Gebruiksfuncties
4. Verbeteren van de verkeersveiligheid

Aspecten: Verkeer en vervoer - Gezondheid
5. Verbeteren van de openbaar vervoer en Langzaam verkeer verbinding

Aspecten: Verkeer en vervoer
6. Voorkomen van verontreinigingen

Aspecten: Bodem en water

Bouwstenen MM
Er zijn verschilende manieren om tot een MM te komen. Voor het MER Lage
Heideweg is gekozen voor een aanpak waar per uitgangspunt bouwstenen

worden ontwikkeld om de belangen van dat uitgangspunt te optimaLiseren.

Behoud, ontwikkeling en compensatie van de natuurpotenties
Aspecten: Natuur
Vormgeving en uitvoering van de doorsnijding van de Keersop, waarbij
uitgangspunt voor Dommel en Keersop is dat er geen uitbreiding van het

aantaL doorsnijdingen plaatsvindt. Een nieuwe doorsnijding leidt tot opheffing van een andere doorsnijding.

Minimaliseren van negatieve leefbaarheidseffecten

Aspecten: Geluid, trillngen en luchtkwa/iteit - Externe Veilgheid - Gezondheid
. MateriaLisering van de verharding (bij voorkeur ZOAB of soortgelijk mate.

riaal). Dergelijke materiaLen zorgen voor verLaging van het geluidniveau.
. Het plaatsen van een wal of scherm ter hoogte van woonbebouwing,

waardoor het geluidniveau bij de ontvangen verlaagd wordt.
Het invoeren van een vrachtwagenverbod in de Bergstraat en Dommelseweg als flankerende maatregeL ter bevordering van de Leefbaarheid in
de kern Dommelen.
Als flankerende maatregel het invoeren van een 30 km/uur regime in de
Bergstraat en DammeLseweg.
. Het sterk verminderen van de doorrijdbaarheid van de aansluitende

wegen op de Luikerweg en een vrachtwagenverbod voor doorgaand

vrachtverkeer, zonder dat de bereikbaarheid in gedrang komt: Kempervennendreef, Bergeijksedijk-Fressevenweg en Maaij-Burg. Aartslaan.
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MinimaLiseren van het benodigd ruimtebeslag

Aspecten: Bodem en water - Natuur - Landschap, cultuurhistorie en archeologie - Gebruiksfuncties
Beperken ruimtebeslag, bijvoorbeeld door smallere tussenberm en keuze
aansluitvorm op bestaand wegennet.

Verbeteren van de verkeersveiligheid
Aspecten: Verkeer en vervoer - Gezondheid
ALs flankerende maatregeL het invoeren van een 30 km/uur regime in de

Bergstraat en DommeLseweg en de maatregelen op de aansLuitende wegen op de Luikerweg; Kempervennendreef, Bergeijksedijk-Fressevenweg
en Maaij-Burg. Aartslaan.
Verbeteren van de openbaar vervoer en langzaam verkeer verbinding

Aspecten: Verkeer en vervoer
. Voor verbeteringen op dit onderdeeL zijn geen directe aangrijpingspunten gevonden.

Voorkomen van verontreinigingen
Aspecten: Bodem en water
Materialisering van de verharding (bij voorkeur ZOAB of soortgeLijk materiaaL). Dergelijk materiaaL houdt vervuiling vast en voorkomt vervuiling

van bodem en water.
Het plaatsen van een wal of scherm ter hoogte van woonbebouwing,

waardoor bodemvervuiling wordt ingekaderd.

Samenstelling MM
Op basis van de uitgangspunten en de verzameLde bouwstenen is het MM
samengesteld. Het MM bestaat uit de voLgende elementen:
Ecologisch verantwoorde doorsnijding Keersop. De doorsnijding is ontworpen op een wijze die de minst negatieve effecten heeft op de na.
tuurwaarden in en rond de Keersop (zie Figuur 34) Zo is gekozen voor een
uitvoering met doorlopende oevers onder de brug van minimaal 1,5 me-

ter breedte.

MER/$MB Lage Heideweg Valkenswaard (versie 9, 23 november 2006)

- 131 -

. Verwijderen van bestaande doorsnijding Keersop - N397 en vervangen

door een fietsbrug. Hiermee kan tevens een bijdrage geleverd worden

aan de natuurontwikkeling van de Keersop zoaLs beschreven in het landinrichtingspLan Keersop-Bergeijk en biedt het ruimte om uitvoering te

geven aan compenserende maatregeLen. Bovendien komt het gemotori-

seerd verkeer verder te liggen van de Keersopperdreef met hoge natuurwaarden.
. Bij de nieuw

aan te Leggen doorsnijding door de Keersop is sprake van

vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de weg. Deze fietspaden
worden zodanig uitgevoerd dat er sprake is van lichtinvaL onder de fietspaden. Hierdoor wordt het benodigd ruimtebeslag van aaneengesloten

verharding beperkt en wordt de lichtinvaL onder het kunstwerk vergroot.
. Uitvoering van infrastructuur in stiL asfalt/ZOAB of soortgelijk materiaaL.

Geluidwerende voorzieningen ter hoogte van woonbebouwing.

De Bergstraat en DommeLseweg krijgen een verbod voor doorgaand
vrachtwagenverkeer en worden in de gemeentelijke wegencategorisering
teruggebracht tot entoegangswegen in een in een 30 km/h zone.
. Op de wegen ten zuiden van de Lage Heideweg met een aansluiting op

de Luikerweg wordt de doorrijdbaarheid sterk verminderd. Nu aL is de
Burg. Aartslaan een 60 km/h-zone; met extra maatregelen wordt het gebruik van deze weg door doorgaand verkeer verder ontmoedigd. Voorts is

sprake van een vrachtwagenverbod voor doorgaand vrachtverkeer
(Kempervennendreef, Bergeijksedijk - Fressevenweg en Maaij - Burg.
Aartslaan).

Voor het MM is ook gekeken naar onderstaande aspecten, die echter om
moverende redenen niet zijn meegenomen:
Externe veiligheid, met name transportroute voor gevaarlijke stoffen.
Uit berekeningen blijkt dat de effecten van het transport op de veiligheid nihiL zijn, derhaLve is dit niet meegenomen in het MM.
. Het streven naar een gesloten grondbalans geldt voor aLLe alternatieven

en vormt derhaLve geen onderscheidend onderdeel van het MM.
. Het verpLaatsen van de zuidelijke aansluiting van de Lage Heideweg op
de N69 in noordelijke richting ten behoeve van het stiltegebied MaLpie is

niet reaListisch gebleken vanwege enerzijds de geringe effecten en an-

derzijds de ingreep in het pLan VaLkenswaard en bestaande (woon)functies.
. AanLeg op maaiveld

hoogte is tussen de verschilende aLternatieven niet

onderscheidend en wordt derhalve niet meegenomen in het MM.
Bodempassage. Vanuit de richtlijn afkoppelen van het Waterschap De
DommeL wordt gesteLd dat afstromend water van matig verontreinigd

oppervlak (wegdek) via een bodempassage op het oppervlaktewater kan
worden geloosd. DerhaLve is een bodempassage geen extra mogelijkheid
die in het MM naar voren kan worden gebracht, maar een voorziening
die in alle aLternatieven gebruikt dient te worden.
Het instellen van een maximumsnelheid van 70 km/uur. Onderzoek Laat
zien dat dit niet of nauwelijks bijdraagt aan een verbetering van de
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i

luchtkwaliteit of geluidniveau. Ook leidt het niet tot een vergroting van

de verkeersveiligheid. Bovendien kent een 70 km/uur regime het nadeeL
van mogelijke verwarring bij de weggebruiker, aangezien de Lage Hei-

deweg onderdeeL is van een wegennet waar een 80 km/uur regime geLdt.

DerhaLve is dit aspect in het MM buiten beschouwing geLaten.
. Ondertunneling van de Keersop is uit het oogpunt van flora en fauna een

reëeL aLternatief. Gezien de hydroLogische effecten, verstoring van de

bodem en financiële consequenties is dit aspect echter buiten beschou.
wing gelaten.
. Het stimuleren van fietsverkeer en openbaar vervoer is in dit kader geen

realistisch aLternatief gebleken. In de autonome ontwikkeling wordt
reeds voorzien in een sluitend fietsnetwerk en goed verbinding met de
bus. Het bewerkstellgen van een verschuiving in vervoersmodaliteiten
van auto naar fiets of openbaar vervoer is een opgave die schaal van Valkenswaard te boven gaat.
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EFFECTBEPALING
Jn dit hoofdstuk worden de alternatieven en varianten voor de Lage Heide-

weg op hun effecten onderzocht en met elkaar vergeleken. Het gaat daarbij
om alle effecten die relevant zijn voor het te nemen besluit. Uit de effect-

beschrijving wordt duidelijk op welke punten er aanvullende maatregelen
nodig zijn om negatieve effecten te verzachten of te compenseren. Een en
ander resulteert in alle informatie die nodig is om bij de besluitvorming een

keuze te kunnen maken un de alternatieven.

6.1

Algemeen

i

Bij de beschrijving van de effecten is een onderverdeling gemaakt in een
aantal (hoofd)aspecten:

. Verkeer en vervoer met als deelaspecten verkeersafwikkeling en be-

reikbaarheid, verkeersveiligheid, barrièrewerking, openbaar vervoer en
langzaam verkeer.
Milieu met aLs deeLaspecten bodem en water, natuur, landschap, cuLtuurhistorie en archeoLogie, geluid, trillingen en Luchtkwaliteit, externe
veiligheid en gezondheid.
Gebruiksfuncties met als deeLaspecten Landbouw, recreatie, wonen en

werken en kabeLs en leidingen.
Per type effect wordt bepaald hoe groot het invloedsgebied is waarop het

onderzoek zich moet richten. Daarnaast wordt in de effectbeschrijving onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en blijvende effecten. De nadruk Ligt op
de blijvende effecten. Gezien het karakter van het plangebied krijgen de

aspecten natuur, water, Landschap enerzijds en Leefbaarheid anderzijds

bijzondere aandacht bij de effectbepaling.
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Met de effectbeschrijving wordt een onderlinge vergelijking en beoordeling
van de aLternatieven/varianten mogelijk. Dit betekent dat:
. de effectbeschrijving zich met name richt op het in beeLd brengen van
de onderlinge verschillen. Voor de besLuitvorming is het vooraL van be-

lang om te weten op welke punten de alternatieven en varianten wezen.
lijk van eLkaar verschilLen;
. in de effectbeschrijving moet worden aangegeven hoe de betreffende

effecten zich verhouden tot normen en criteria uit wet- en regelgeving
en beLeidsuitgangspunten;

. met het oog op de vergelijkbaarheid van de aLternatieven/varianten

steeds dezeLfde typen effecten worden bestudeerd, aan de hand van
steeds dezelfde voorspeLLingsmethoden.

De effectbeschrijving is tevens vertrekpunt voor het benoemen van mitigerende en compenserende maatregelen. Voor eventuele verloren gegane na.
tuurwaarden moet een compensatiepLan worden opgesteld. Voor eLk alterna-

tief wordt nagegaan of, en zo ja hoeveeL en welke compensatie nodig is.
Ln dit hoofdstuk worden de volgende alternatieven in ogenschouw genomen:
. ALternatief B
. ALternatief C (daar waar afwijkend ook variant C1)
. Meest Milieuvriendelijk ALternatief.

De effecten worden gescoord voLgens onderstaande scoringsmethode:

Tabel 17: Scoringsmethode

++
+

o
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Zeer positief ten opzichte van autonome ontwikkeLing
Positief ten opzichte van autonome ontwikkeling
Matig positief ten opzichte van autonome ontwikkeLing
Neutraal ten opzichte van autonome ontwikkeLing
Matig negatief ten opzichte van autonome ontwikkeling
Negatief ten opzichte van autonome ontwikkeLing
Zeer negatief ten opzichte van autonome ontwikkeling.
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6.2
6.2.1

Verkeer en vervoer
Algemeen

In onderstaande tabel is de totaal score van de alternatieven B, C en MM op
het onderdeeL verkeer en vervoer gereLateerd aan de autonome ontwikke.
Ling.

Tabel 18: Score Verkeer en vervoer
Afwikkeling en bereikbaarheid
Verkeersveiligheid
Barrièrewerking
Openbaar vervoer en Langzaam

verkeer
Totaal

++

0

+
+

++

0

0

0

+

+

++

In alle alternatieven wordt de situatie voor verkeer en vervoer beter dan de
autonome ontwikkeling. De verschilen tussen de alternatieven is gering en
per saLdo scoren de aLternatieven Ben C geLijk. Het MM scoort het beste.
Alternatieven B en MM scoren beter dan aLternatief C op het aspect afwikkeling en bereikbaarheid. ALternatief B is het meest geschikt om aLs aLterna-

tief te dienen voor het oost'west verkeer. Dit komt tot uitdrukking in de

berekende intensiteiten. Door de flankerende maatregelen in de kern Dom-

meLen en in het buitengebied van Bergeijk fungeert het MM als beste aLternatief om het doorgaande verkeer uit de kernen te weren en te verplaatsen
naar de stroomwegen door het gebied.
Alternatieven C en MM scoren beter op het aspect barrièrewerking, vanwe.
ge de barrièrewerking die de Lage Heideweg zeLf kent voor VaLkenswaardZuid in gevaL van aLternatief B.

Het MM scoort op het gebied van verkeersveiligheid beter dan aLternatieven
B en C. Met name doordat het MM het verkeer het beste concentreert op de
gebiedontsluitingswegen en de Laagste intensiteiten kent op de entoegangs-

wegen.
De toekomstige intensiteit op de Lage Heideweg bedraagt, in alle alternatieven, meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaaL. Dit verkeer wordt met
name weggehaald van het oost-west verkeer over de DommeLseweg. De afslui-

ting van de Dommelsedijk ter hoogte van de Keersop versterkt dit effect. Een
deeL van het sluipverkeer tussen de N69 en de N612 (N397/PW317) wordt ge-

concentreerd op de Lage Heideweg. Voor Bergeijk is dit een positief effect. De
Lage Heideweg blijkt geen alternatief te zijn voor het noord-zuid verkeer dat
via de Eindhovenseweg naar Eindhoven rijdt.
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Het verkeer op de Westerhovenseweg neemt in de toekomstige situatie af. De

afname op de Westerhovenseweg wordt veroorzaakt door de afsluiting van de
DommeLsedijk en het alternatief dat middeLs de Lage Heideweg wordt geboden. Het verkeer op de Zuidelijke Randweg neemt toe. Dit komt voornamelijk
door het extra verkeer dat de Lage Heideweg aantrekt.
De toekomstige intensiteiten op de omliggende wegen zullen op wegvakniveau
niet leiden tot overbelastingen. De rotondes op de Luikerweg (Lage Heideweg

en Zuidelijke Randweg) kunnen in de toekomst weL tot problemen leiden. Voor
beide rotondes geldt dat de capaciteit met meer dan 10% wordt overschreden.
De voorspelling van de omvang van de verkeersstromen in 20Z0 kent een zekere onnauwkeurigheid. Aanbevolen wordt daarom om in eerste instantie uit te
gaan van enkeLstrookse rotondes. In het bestemmingspLan zal echter ruimte

moeten worden gereserveerd middels een verkeersbestemming zodat in de
toekomst alsnog een extra bypass kan worden gecreëerd. Bij het ontwerp moeten de noodzaak en de mogelijkheden worden onderzocht voor bypasses of een
turborotondevariant.
ALternatief B heeft vooral op de Westerhovenseweg en de Bergstraat een posi-

tief effect. De intensiteiten nemen hier met 40 tot 60% af. Met name de kern
van DommeLen wordt door de aanLeg van dit alternatief sterk ontlast. Ter
hoogte van de Belgische grens is op de Luikerweg vrijwel geen effect te consta-

teren. De kern van Valkenswaard wordt niet ontlast.

Alterantief C Laat op de Westerhovenseweg en de Bergstraat een intensiteitsafname van circa 40% zien. Ln tegenstelling tot aLternatief B is er op de Luikerweg ter hoogte van de Zuidelijk Randweg een toename van circa 30% te zien.
Dit komt door de locatie van de aansLuiting van de Lage Heideweg op de Luikerweg. Evenals bij aLternatief B wordt de kern van VaLkenswaard door de Lage
Heideweg niet of nauwelijks ontlast.
ALs gevolg van de maatregelen in de Bergstraat en de DommeLseweg (vracht-

wagenverbod en 30 km/uur) vinden er verschuivingen pLaats van verkeersstromen binnen Valkenswaard. Zo is een zeer forse afname te zien van het
verkeer op de Dommelseweg en Bergstraat (ruim 70%!). Hiertegenover staat
een toename van verkeer van 15-20% op Tienendreef en Brouwerijdreef. Er is

sprake van een lichte toename (ca. 10%) van de verkeersdruk op het traject
Carolusdreef - Falkenierstraat - Europalaan - Luikerweg in het Centrum.
De maatregeLen aan de aansluitende wegen op de Luikerweg ten zuiden van

Valkenswaard pakken positief uit voor Bergeijk. Er is een afname van verkeersintensiteiten te zien op aLLe routes rondom Bergeijk (zuid-oost en oost).

Neveneffecten van deze maatregeL zijn een verschuiving van het doorgaand
verkeer op de weg richting Eersel (N397) terug naar N69 met aLs gevoLg niet

omvangrijke extra verkeersdruk in het centrum van Valkenswaard en moge.
lijk gebruik van sLuiproutes in het buitengebied van Bergeijk.
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De voorgesteLde maatregelen in het MM hebben een positief effect op de
verkeersintensiteiten en dragen bij aan de doeLstellingen van de Lage Heide-

weg. De intensiteiten op de Lage Heideweg/Luikerweg nemen toe met circa
30%. Het is aan te raden om in het vervoLgtraject nader te studeren op verdere detailering van de maatregeLen om de negatieve bijeffecten te ver-

zachten.

6.2.2

Verkeersafwikkeling en bereikbaarheid

Voor een aantal wegen in de omgeving van de Lage Heideweg en Valkens-

waard-Zuid, in de kern Valkenswaard en Dommelen en in de omgeving van
Bergeijk is onderzocht wat de effecten op de verkeersintensiteit zijn. Hierbij

is onderscheid gemaakt in twee wegcategorieën: de hoofdwegen en de secundaire wegen / wegen in de kernen. Het toenemen van de verkeersintensiteit op de bestaande verbindingen in de kernen en overige secundaire wegen
levert een verslechtering van de bereikbaarheid op en scoort negatief. Een
toename van het verkeer op de nieuw

aan te Leggen Lage Heideweg en de

hoofdwegen wordt juist positief gewaardeerd. Deze wegen dienen immers
om verkeer af te Leiden van de wegen waarop dit verkeer niet thuishoort.
Ln onderstaande Tabel 20 en TabeL 21 is naast het betreffende wegvak en de

verschilende alternatieven de absolute verkeersintensiteit weergeven. Deze
absolute verkeersintensiteit is geïndexeerd voor de autonome ontwikkeling
(=100). In Tabel

19 wordt wijze van scoren nader toegelicht.

Tabel 19: Score uitleg

Score Indexverschil t.o.v. 100
'10
10-30

30-50

,50
Tabel 20: Verkeersintensiteiten op hoofdwegen
Straatnaam
Tussen
2004
Luikerweg

Belgische grens -

Bergeijksedijk
Luikerweg

Luikeiweg

Bergeijksedijk -

wei;17

15.500

91

100

97

14.000

16.500

14.500

C

MMA

I

15.000

18.000

I

94

113

I

15.000

18.000

85

100

88

91

109

Kempervennendreef

14.500

16.000

15.500

16.000

19.500

Molenstraat . Zui-

deliike Randweo
Lage Heide-

B

16.000

Kemnervennendreef
- Laoe Heideweo
Luikerweg

NuL

14.500

91

100

97

100

122

16.000

19.500

29.00016

25.500

28.500

82

100

149

131

" 146

O

0

15.500

10.000

15.000

100

100

16 Voor alternatief B is sprake van een omlegging van de Luikerweg. De bestaande Luikerweg

tussen Zuidelijke Randweg en Molenstraat verdwijnt.
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2004

Straatnaam
Zuidelijke

Tussen

Randweg

trichterweti

N69

Valkenswaard -

Molenstraat - Maas-

Aalst

Maastrichterweg
NJ97

Bergeijk . Eerset

Nul

MMA

C

B

6.500

9.500

13.500

12.00

126

100

142

126

25.000

28.000

28.000

28.000

12.500"

132'

28.000

89

100

100

100

100

7.000

12.000

12.000

11.500

12.500

58

100

100

96

104

11.00

16.500

16.500

16.000

15.500

67

100

100

97

94

Tabel 21: Verkeersintensiteiten op secundaire wegen/wegen in de kernen

I

I

Brouwerijdreef -

seweg

Toe angsweg noord

N69 / luikerweg

Antwerpsebaan -

i

Peperstraat (kern

Valkenswaard)

Bergstraat
Dommelsedijk

Kern Dommelen
Venbergseweg -

loveren
Dommelseweg
Burg. Aarts(aan

Kemperven.

N69 en Bergeijk

Heikantstraat

13.500

74

100

12.500

16.500

76

100

9.500

13.000

73

100

2.500

7.000

36

100

N69 en Bergeijk

1500

2.500

60

100

N69 en Bergeijk

5.500

4.500

82

100

14.500

18.500

nendreef
Bergeijksedijk

10.000

Valkenswaard en

Waalre

100

Het MM scoort het beste. Het leidt tot de grootste ontlasting van de secundaire wegen en wegen in de kernen en de grootste beLasting van de hoofd-

wegen. Het MM faciLiteert het verkeer, meer dan alternatief B en C, daar
waar het hoort.

De alternatieven B en C scoren positief ten aanzien van mobiliteit en bereik.
baarheid in de kern Dommelen. Gemotoriseerd verkeer op de Bergstraat
neemt in alle alternatieven af. Er is ten aanzien van het aspect bereikbaarheid dan ook een verbetering in kern Dommelen. Voor de kern van Valkens-

waard hebben alternatieven B en C een gering negatief effect door de toename van verkeersintensiteiten. Op de huidige N69 wordt het iets drukker.

17 De alternatieven zijn niet gescoord op intensiteiten op de lage Heideweg. In de autonome

situatie is er immers geen lage Heideweg. De referentie ontbreekt.
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Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de Lage Heideweg in geen van de beschouwde alternatieven een oplossing biedt voor het noord-zuid verkeer door
de kern van VaLkenswaard. Bestaande problematiek (verkeersintensiteiten en
Leefbaarheid) in VaLkenswaard-centrum wordt dus niet verhoLpen met de

aanLeg van de Lage Heideweg. Eveneens veranderd de circulatie van het
verkeer in Bergeijk niet wezenlijk. De aLternatieven Laten weL verschillen

zien waar het gaat om sluipverkeer in het buitengebied van Bergeijk.

6.2.3

Verkeersveilgheid

Bij de beoordeling van de verkeersveiligheid van de verschilende alternatie-

ven is een driedeling gemaakt van de wegen in en rondom het plangebied.
ELk wegtype18 kent een ander slachtofferongevaLlenrisico (zie ook paragraaf

4.2.Z):
Gebiedontsluitingsweg (0,25)19
Erf toegangsweg (binnen bebouwde kom) (0,6)

toegangsweg (buiten bebouwde kom) (0,85)
VervoLgens is voor elk wegtype twee representatieve wegen in en rondom het
Erf

plangebied gekozen. ALs basis geldt de indexering in TabeL 20 en Tabel 21. Op

deze wegen zijn voor de verschillende atternatieven de verkeersintensiteiten
bepaaLd. De score is bepaald voLgens de formuLe: indexverschil . risico. Op
deze manier zijn niet alleen de alternatieven onderling te vergelijken, maar

worden ook de verschilende wegtypen meegewogen.
Tabel 22: Score uitleg

Score Lndexverschil t.o.v. 100
o

-

'10
10-30
30-50

-.. +++

'50

Vervolgens zijn de verkregen getallen op onderstaande wijze gescoord:

Tabel 23: Score Verkeersveilgheid

Weg Wegtype Nul B C MMA
Zuidelijke Randweg

GOW

0

10,5

6,5

6,5

Luikerweg (Lh.v. Bergeijk-

GOW

0

-1,5

'0,75

1,5

sedijk)

Bergstraat

ElW (bibeko)

0

'36,6

-27,6

Dommelseweg

ElW (bibeko)

0

-32,4

-25,2

Burg. Aartslaan

ElW (bubeko I

0

0

0

Bergeijksedijk

ElW (bubeko)

0

'34

.17

0

++

+

Totaal
18 Het gebied kent geen stroomwegen.

19 Aangegeven is de kans op een ongeval per miljoen voertuigkilometers per jaar.
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Uit de ongevalsanalyse komt naar voren dat tussen alternatieven enkele
verschillen zitten. Het MM scoort per saLdo het beste ten opzichte van de
referentiesituatie. Door het invoeren van een 30 km/uur regime wordt het op
een aantal wegen rustiger. Alternatief B en C zijn vergelijkbaar. De verschil-

len in scores treden met name op omdat er een deel verkeer van lagere orde
wegen, met een hoger ongevalsrisico, naar een weg getrokken wordt met een
minder hoog ongevaLsrisico, het MM doet dit in meest vergaande mate. ALLe

alternatieven scoren positief ten aanzien van verkeersveilgheid in de kern
DommeLen. Gemotoriseerd verkeer in de kern DommeLen neemt in aLLe alter-

natieven af. Er is ten aanzien van de aspecten verkeersveiligheid dan ook een
verbetering in de kern DommeLen.

Op plaatsen waar het fietsverkeer de Lage Heideweg moet kruisen, zoaLs

Venbergseweg - Molenstraat, worden nadere maatregeLen getroffen om ongevallen te voorkomen. Deze oversteken en kruisingen, alsmede alle nieuw
aan te Leggen wegen, worden ingericht volgens het Duurzaam Veilig principe.

WeLke maatregelen die betreft is nader uit te werken tijdens de ontwerpfase.

6.2.4

Barrièrewerking

Ln onderstaande tabeL is de score van de verschiLLende aLternatieven weergegeven voor het onderdeeL barrièrewerking.
Tabel 24: Score Barrièrewerking

Bergstraat / DommeLseweg (Dommelen)

Kern VaLkenswaard

o

Lage Heideweg

o

+

+

TotaaL

o

+

++

*) De minscore is in verband met de doorsnijding nieuw plangebied Valkenswaard-Zuid

ALLe alternatieven bieden in de kern van Dommelen een oplossing voor de barrièrewerking en daarmee de oversteekbaarheid. Intensiteiten op de Bergstraat

nemen overaLL met circa 50% af. Tussen aLternatief B, C en MM zitten qua
afname van intensiteiten grote verschilen. De grootste afname is zichtbaar in
het MM waar nog sprake is van circa 2.000 mvt/etmaaL. Vanwege deze grote
afname wordt het MM het meest positief gewaardeerd.
In Valkenswaard wordt het als gevolg van autonome ontwikkelingen iets (15 tot
20%) drukker. In het MM is er sprake van een verschuiving van de intensiteiten
van de Dommelseweg naar Tienendreef. Deze verandering is echter reLatief
gering waardoor er (merkbaar) weinig aan de situatie verandert.

De nieuwe Lage Heideweg zelf vormt wel een extra barrière. ALternatief B
doorsnijdt het geplande bedrijventerrein, waardoor aLdaar de oversteekbaar-
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heid versLechterd en de barrièrewerking toeneemt. Alternatief C en MM vormen de grens van het bedrijventerrein waardoor het niet als barrière voor de
stedelijk functies wordt gezien, maar als functioneLe scheiding van stedelijk
gebied en buitengebied. Bij geen van de aLternatieven komt de bereikbaarheid

van het Motorsportcircuit en ander sportvoorzieningen, scouting Aerdbrand en
Kempervennen in geding. Er zal wel gelet moeten worden op de kruisende

Landbouwwegen (m.n. de Victoriedijk). Het is niet uitgesLoten dat hier extra
(verkeerskundige) maatregeLen getroffen moeten worden.

6.2.5

Openbaar vervoer en langzaam verkeer

Jn onderstaande tabel is de score van de verschilende alternatieven weergegeven op het onderdeeL openbaar vervoer en Langzaam verkeer.

Tabel 25: Score Openbaar vervoer en langzaam verkeer
Aspect
Nul
B

C

MM

Openbaar Vervoer

0

0

0

0

Fietsverkeer
Landbouwverkeer

0

0

0

+

0

0

-

TotaaL

0

0
0

0

0

Gezien de zeer geringe invLoed van de keuze van het tracé op de mogelijkhe-

den van openbaar vervoer, is dit aspect niet onderscheidend voor de verschil-

lende alternatieven.
Ln alle alternatieven bLijven de huidige fietsverbindingen gehandhaafd. De aan

te leggen Lage Heideweg voorziet in een fietsverbinding tussen DommeLsedijk en Mgr. Smetsstraat. Ln het MM wordt daarnaast een fietsbrug
gerealiseerd ter hoogte van de huidige doorsnijding van de Keersop door de
Dommelsedijk. Door het instellen van 30 km/h zone in Bergstraat en Dom-

melseweg wordt deze route aantrekkelijker voor het fietsverkeer.
Het landbouwverkeer zal in alle alternatieven gebruik kunnen blijven maken
van de huidige doorsnijding van de Keersop (N397), met uitzondering van het

MM. Daar vervaLt de directe verbinding voor Landbouwverkeer. Dit houdt in
dat Landbouwverkeer om moet rijden via de nieuw

aan te leggen Lage Hei-

deweg.
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6.3

Milieu

6.3.1

Bodem en Water

In onderstaande tabeL is de totaalscore van de alternatieven weergegeven op
het onderdeeL bodem en water.
Tabel 26: Score Bodem en water

..,

Aspect
Wijziging maaiveldverloop
Verstoring bijzondere terreinvormen
Bodemopbouw I bijzondere bodemtypen

Zettngen
Bodemkwaliteit
Water Grondwaterregime

Grondwateraanvulling
Grondwaterkwaliteit

.. -.-.
---

NuL B C20 MM
o
o

o

o
o
o
o
o
o

Omliggende natuurgebied

o

Hemelwaterafvoer
Oppervlaktewaterkwaliteit

o
o

RegionaaloppervLaktewatersteLseL

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

TotaaL

Bij de effecten van de aLternatieven op bodemgebied is te concluderen dat
aLternatief B op alle aspecten slechter scoort dan aLternatief C en MM.

Voornaamste oOrLaak hiervan is de doorsnijding van het Dommeldal door
alternatief B.

De effecten van de alternatieven C en MM op watergebied zijn nauwelijks
onderscheidend. ALternatief B scoort iets minder goed, met name vanwege
de effecten op grondwaterkwaliteit en het omliggende natuurgebied. De

oOrLaak is de invLoed van de noodzakelijk drainage van aLternatief B ter
hoogte van het DommeldaL.
Ln onderstaande tekst worden de effectscores per aspect nader toegelicht.

Bodem
GeoLogie en geomorfoLogie
De geoLogische kenmerken van het plangebied hebben vooraL betrekking op

de diepere bodemopbouw in het plangebied. Deze zullen door de aanleg van
de Lage Heideweg niet worden beiiwloed.
De geomonologische kenmerken van het plangebied worden met name be-

paald door de geologische ontstaansgeschiedenis, de bodemopbouw en het
20 T.a.v. bodem en water is er geen effectverschit tussen atternatief C en variant CL.
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maaiveldverloop van de verschillende terreindelen binnen het plangebied. De

aanLeg van de Lage Heideweg kan hierop effect hebben door het afgraven of

ophogen van terreindelen en het omwoeLen van de bodem. De diepere bo-

demLagen worden niet verstoord. De effectbeoordeling spitst zich daarom toe
op de volgende criteria:
. wijziging maaiveldverloop;

verstoring bijzondere terreinvormen.
Wijziging maaiveldverloop
Uitgangspunt is dat de weg en aLLe kruisingen (rotondes) worden aangeLegd

op het huidige maaiveLd niveau. Ter pLaatse van wegen dient de minimaLe

ontwateringsdiepte 0,9 meter te bedragen. Ln onderstaande tabel is de score
van de alternatieven op het aspect wijziging maaiveldverloop weergegeven.

~~ ~~

Voor alle alternatieven is ophoging noodzakelijk. Bij aLternatief B zaL deze
ophoging het grootst zijn, daar dit aLternatief, naast het daL van de Keersop,

ook het Dommeldal doorkruist. Hier is de GHG hoger, waardoor de weg hoger
in het Landschap zaL komen te Liggen om voldoende ontwateringsdiepte te
creëren. Er zullen geen beLangrijke verschilen zijn in ophoging tussen de

alternatieven C en MM.

Op basis van de GHG-gegevens in het gebied (zie bijlage 6.1, Ontwatering)
en de minimaLe ontwateringsdiepte die vereist is (0,9 m), blijkt dat voor
zoweL de varianten B, C aLs het MM het wegtracé dient te worden opgehoogd om een voLdoende ontwateringsdiepte te creëren. VooraLsnog wordt er
van uitgegaan dat het wegtracé voor alle varianten circa 0,4 m zaL worden

opgehoogd. Ter plaatse van de doorkruisingen van de beekdalen (Dommeldal

en Keersopdal) zal deze ophoging groter zijn om een voLdoende ontwateringsdiepte te creëren. Alternatief B doorsnijdt echter ook het Dommeldal,
waardoor over een groter deeL van het wegtracé juist meer ophoging noodzakelijk zaL zijn, zeker gezien de pLannen om het deeL ten westen van de Dommel te vernatten en vaker te Laten inunderen.

Verstoring bijzondere terreinvormen
ALs gevolg van de ophoging en de grondverbetering zal de huidige bodemop-

bouw worden aangetast. Ln het (noord)oosteLijk deel en het westelijk deeL
van het plangebied zijn dekzandruggen gelegen. Op deze ruggen kunnen esdekken aanwezig zijn. De omvang van dit effect hangt direct samen met de
oppervlakte waarover verstoring plaatsvindt. Het verstoren van deze terrein-

vorm wordt als negatief effect aangemerkt (zie tabeL hieronder). In het overige deel van het plangebied zijn geen bijzondere terreinvormen aanwezig.
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Alleen aLternatief B loopt voor een paar honderd meter over een gebied waar
dekzandruggen zijn geLegen (oosteLijk deeL wegtrace) en scoort derhaLve
negatief ten opzichte van het nulalternatief. Bij de overige aLternatieven

zullen geen bijzondere terreinvormen worden verstoord.

Bodemtypen, -opbouwen -kwaliteit
De bodemkundige kenmerken van het plangebied worden met name bepaaLd

door de aanwezige bodemtypen, de bodemopbouw en de eventuele aanwezigheid van bodemverontreinigingen. AanLeg van de Lage Heideweg kan hierop van invLoed zijn door het vergraven van bijzondere bodemtypen, het optreden van zettingen en eventuele verspreiding van verontreinigingen. De
effect
beoordeling voor het milieuaspect bodem spitst zich toe op de volgende effecten:
. verstoring bodemopbouw en aantasting bijzondere bodemtypen;

. optreden zettingen;

. grondverzetigrondbaLans;
. beiiwloeding bodemkwaliteit.

Verstoring bodemopbouw en aantasting bijzondere bodemtypen
Bij aanLeg van de Lage Heideweg dient de bodem vanuit civieltechnisch oogpunt te worden verbeterd en voor delen van het wegtracé eveneens te wor-

den opgehoogd. Daarnaast zullen zaksloten Lang de weg worden gerealiseerd.
Als gevolg hiervan zaL de bodemopbouw pLaatselijk worden verstoord en het
oorspronkelijke bodemprofiel verLoren gaan. Wanneer er daarbij sprake is
van verLies van bijzondere bodemtypen, moet dit aLs een belangrijk negatief

effect worden aangemerkt. Bijzondere bodemtypen zijn met name die bodems, die weinig (meer) voorkomen of zeer karakteristiek zijn voor de ontstaansgeschiedenis van een gebied. In het plangebied wordt hoge zwarte
overeen
met de ligging van de dekzandruggen. De omvang van dit effect hangt direct
samen met de oppervLakte waarover verstoring pLaatsvindt. Ln onderstaande
tabel is het effect van de alternatieven op de bodemopbouw en bijzondere
bodemtypen weergegeven.

enkeerdgronden aLs bijzonder getypeerd. De ligging komt gLobaal

Bij alle aLternatieven zaL de bodemopbouw worden verstoord. Voor aLterna-

tief B is het oppervLak waarbij het tracé over hoge zwarte enkeerdgronden
loopt het grootst (zoweL het noordwesteLijk deeL als het oostelijk deel van
het plan

gebied). Het tracé van de alternatieven C en MM loopt alleen in het

noordwesteLijk deel van het plangebied over de hoge enkeerdgronden. Derhalve scoort aLternatief B het meest negatief ten opzichte van het nuLalter-

natief. Tussen de overige alternatieven zullen onderling geen verschilen

zijn.
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Optreden zettingen
Het al dan niet optreden van zettingen in het plangebied wordt bepaald door
de zettngsgevoeligheid van het aanwezige bodemtype, de grondwaterstand
ter plaatse en de belasting van het maaiveld. Ln onderstaande tabel worden

de scores van de alternatieven op het aspect zettingen weergegeven.

~~ ~~

Voor alle alternatieven is ophoging noodzakelijk. Bij aLternatief B zaL deze

ophoging het grootst zijn, daar dit alternatief naast het daL van de Keerop

ook het Dommeldal doorkruist. Er zullen geen beLangrijke verschilen zijn in
zetting tussen de aLternatieven C en MM.

Ln het Bodemkundig en geotechnisch onderzoek (Grontmij 1997) wordt gesteLd dat zettingen, aLs gevoLg van grondverbetering of ophoging, beperkt
zullen blijven aLs gevoLg van het zandige karakter van de ondergrond. Uitzondering hierop vormt de bodemsamenstelling ter plaatse van de beekdalen

(Dommeldal en Keersopdal), waar in de ondergrond een laag van 15 tot 40
centimeter moerig materiaal aanwezig is. Ophoging is in alle alternatieven
noodzakeLijk om een voldoende ontwateringsdiepte (= afstand maaiveLd en
grondwaterstand) en droogLegging (= afstand maaiveLd tot oppervlaktewater)

te realiseren. Het verschil tussen de alternatieven zit met name in de dikte
van de ophooglaag die nodig is. Bij een dikkere ophooglaag neemt de totale
belasting op de bodem toe, waardoor dus ook de kans op zettingen toe-

neemt.
Grondverzet / grondbalans

Indien grondverzet verantwoord gebeurt op basis van het Bodembeheerplan
(onder andere door meLding aan en registratie door de gemeente VaLkens-

waard), is het risico op aantasting van de bodemkwaliteit verwaarloosbaar.
Dit aspect zal dan ook niet Leiden tot relavante verschillen tussen de aLterna-

tieven en is derhaLve niet onderscheidend (zie onderstaande tabel).

Voor de gemeente VaLkenswaard is een BodemkwaLiteitskaart en een Bodem-

beheerplan opgesteld (beide rapportages Syncera De Straat, 2005). In de
bodemkwaliteitskaart is de diffuse bodemkwaliteit beschreven en wordt
tevens beschreven hoe deze is vastgesteld. Ln het bijbehorende bodembeheerplan is beschreven hoe op basis van de bodemkwaLiteitskaart grondverzet kan pLaatsvinden en weLke regeLs hiervoor gelden.

Bij de aanleg van de Lage Heideweg, eventueeL gecombineerd met de realisatie van VaLkenswaard-Zuid, zaL zoveeL mogeLijk worden gestreefd naar
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hergebruik van vrijkomende grond binnen het plan

gebied en een gesLoten

grondbalans21.
Er wordt van uitgegaan dat meer (ophoog) materiaaL nodig is dan binnen het
plan

gebied zaL vrijkomen. Er dient derhalve grond van eLders te worden aan-

gevoerd. Lndien deze grond van binnen de gemeente Valkenswaard komt is de

bodemkwaLiteitskaart en het bijbehorende bodembeheerplan van toepassing.
Lndien de grond van buiten de gemeente VaLkenswaard afkomstig is dient
deze te zijn gekeurd conform het Bouwstoffenbesluit.

Beïnvloeding bodemkwalieit
Wat betreft de beoordeLing van de mogelijke effecten voor de bodemkwaliteit in het plangebied kan onderscheid worden gemaakt in mogeLijke effec-

ten voor bestaande verontreinigingen en gevolgen van wijziging van het

grondgebruik. De effecten door de verschilende aLternatieven zijn in onderstaande tabeL in beeLd gebracht.

Er zullen geen belangrijke verschilen zijn in beïnvloeding van de bodemkwaLiteit tussen de aLternatieven B en C. Omdat in het MM ZOAB (of vergeLijk-

baar materiaal) wordt toegepast zaL dit tot effect hebben dat de meeste
verontreinigingen in de poriën van het wegdek achter blijft. De bodemkwaLi-

teit zaL daardoor minder negatief worden beinvloed dan bij de andere aLternatieven.
Op basis van het historisch onderzoek (Grontmij Z003) kan worden gesteld
dat vooralsnog geen ernstige gevallen van bodemverontreiniging binnen het

plangebied bekend zijn. De stortpLaats aan de Victoriedijk is geLegen buiten
het plangebied. Uit het historisch onderzoek blijkt dat er geen sprake is van
verspreiding van verontreiniging tot onder het plangebied. De ophoging in het

plangebied is dusdanig gering, dat hierdoor geen wijziging in de grondwaterstroomrichting wordt verwacht. Voorts wordt er van uitgegaan dat ten behoeve van de aanLeg van de Lage Heideweg het niet noodzakeLijk is
21 De vrijkomende humeuze toplaag van de bodem kan worden toegepast als tuinaarde of

teelaarde in groenstroken of wegbermen en eventueel worden gebruikt voor het aanbrengen
van geluidwerende voorzieningen. Binnen het plangebied geldt hierbij dat de bovengrond
van de zone "buitengebied" mag worden toegepast in de zones "buitengebied", "overstro-

mingsgebied Dommel" en "Dommelen, Borkel en Schaft 1900-1940" na uitvoering van een
historische toets. Bovengrond uit de zones "overstromingsgebied Dommel" en "Dommelen,
Borkel en Schaft 1900-1940" dient te worden gekeurd volgens het Bouwstoffenbesluit.

Eventueel vrijkomende zandig ondergrond kan afhankelijk van de hoeveelheid leem die het

bevat, worden toegepast als cunetzand. aanvulzand onder bebouwing of ats stelzand in

rioleringssleuven. Op basÎs van de bodemkwaliteitskaart blijkt dat de ondergrond mag wor.
den toepast in het hele plangebied. na uitvoering van een historische toets.
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(bron)bemaling toe te passen. Hierdoor is er ook geen kans dat verspreiding

optreden van eventuele grondwaterverontreinigingen in de omgeving als
gevoLg van een grondwateronttrekking. Op basis van dit criterium is geen
onderscheid te maken tussen de verschilende alternatieven. Het deelaspect
Ibeii1vloeding van bodemverontreinigingslocaties' is dan ook niet onderscheizal

dend.

Met de aanLeg van de Lage Heideweg verdwijnt het huidige agrarisch gebruik
ter pLaatse van het toekomstige wegtracé. Hierdoor zal het gehaLte aan
nutriënten (voedingstoffen) in bodem en grondwater geLeideLijk afnemen.
BeLangrijke verschilen tussen de aLternatieven worden hierbij niet verwacht.

Dit deeLaspect is dan ook niet onderscheidend.

ALs gevolg van het gebruik aLs weg kan de beLasting van bodem en water met

mileuvreemde stoffen toenemen. Deze uitstoot van stoffen spelen onder.
meer een roL bij het milieuthema verzuring. In Landbouw gebieden wordt

verzuring door middel van onderhoudsbekalking (gedeeltelijk opgeheven).
Omdat de tracés van aLLe aLternatieven zijn geprojecteerd op bodems die

door het ontbreken van kaLk zijn aangemerkt als zuurgevoelig, is dit deeLaspect niet onderscheidend.
Tevens vindt verspreiding van de door het wegverkeer geproduceerde verontreinigingen naar bodem (en water) plaats. De verontreiniging bestaat uit via
het wegdek afspoelende stoffen en droge of natte verwaaiing van stoffen. Bij
toepassing van ZOAB (of gelijkwaardig materiaaL) wordt de mate van veront-

reiniging sterk beperkt, doordat buffering van de verontreiniging in de open
poriën plaats vindt (CLW, april 2002).

Voor gladheidbestrijding worden aanzienLijke hoeveeLheden zout gebruikt.
Toepassing van ZOAB (of gelijkwaardig materiaaL) veroorzaakt een stijging
van het gebruik van strooizout, maar verkleint het transport door verwaaiing

(Rijkswaterstaat, februari 1997). Door verwaaiing en afstroming komt circa
95% van het strooizout binnen een zone aan weerszijden van de weg terecht

(DWW, 1988)

Ten aanzien van verontreinigingen als gevolg van calamiteiten, zowel tijdens
de aanlegfase aLs de gebruiksfase kan worden gesteld dat deze in principe
geen negatieve invLoed zullen hebben op de bodemkwaliteit. Dit zullen nameLijk nieuwe gevallen van bodemverontreiniging betreffen die voLgens het

huidige bodembeleid vallen onder de zorgplicht. Er zullen derhaLve geen
beLangrijke verschillen tussen de verschillende alternatieven optreden.

i.

Grondwater
Grondwaterregime
Bij de beoordeling van de beïnvloeding van het grondwaterregime van de
verschillende aLternatieven wordt er vanuit gegaan dat er maximaaL 0,4 m
opgehoogd wordt. Alleen in het gevaL van doorkruising van een beekdal zal er
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meer opgehoogd worden. Voor gedeeLten waar deze maximale ophoging niet

voldoende is om de benodigde ontwatering te garanderen, zaL het wegcunet
gedraineerd moeten worden. Voor een vergelijking tussen de aLternatieven
wordt de Lengte bepaaLd van het gedeelte van elk traject waar drainage
benodigd is. Een alternatief scoort meer negatief aLs de totaLe score (totaLe

Lengte waarover drainage benodigd is) groter is (zie onderstaande tabeL). In

bijlage 6.1 (Ontwatering) is de ontwateringsdiepte voor de verschilende
alternatieven weergegeven.

~~ ~~
Het gedeeLte van alternatief B wat aansluit op de LuikerwegIN69 heeft op
een kLein gedeeLte na, niet voLdoende ontwatering. Het betreft hier een

traject van circa 600 m. Vanaf de rotonde Venbergseweg naar de aansLuiting
op de ZuideLijke Randweg is aLternatief B over circa 700 m niet voLdoende

ontwaterd. Bij de doorkruising van het Keersopdal zaL de weg verhoogd aangeLegd worden.
Voor aLternatief C geLdt dat een klein gedeeLte van het traject dat richting

de N69 afbuigt niet voLdoende ontwatering heeft (over een traject van ongeveer Z5 m). Voor dit gedeeLte zal

ophoging dienen plaats te vinden. DerhaLve

zaL hier geen drainage benodigd zijn. Het gedeelte waar de Keersop door-

kruist wordt, zal verhoogd aangelegd worden.

Het MM heeft dezeLfde Ligging als aLternatief C. DerhaLve zullen er geen
andere effecten te verwachten zijn.

Bij het aanleggen van de Lage Heideweg is een voLdoende ontwateringsdiepte
vereist. Voor hoofdontsluitingswegen zoals de Lage Heideweg wordt een
ontwateringsdiepte van 0,9 m aanbevoLen (bodemkundig en geo-technisch
onderzoek, Grontmij, 1997). Op gedeeltes waar deze ontwateringsdiepte niet

gehaaLd wordt, zaL de weg verhoogd aangelegd moeten worden of het weg-

cunet gedraineerd moeten worden om voldoende ontwatering te hebben.
Ln het gevaL van ophoging is het mogeLijk om het bestaande grondwaterregime niet te verstoren en zal het grondwaterniveau ten opzichte van NAP niet

veranderen.
Ln het geval van drainage zaL gedurende natte perioden grondwater afge-

voerd worden uit het gebied wat een grondwaterstanddaling ten gevolg heeft
ten opzichte van de huidige situatie in deze natte perioden. Drainage gaat in
tegen het principe van hydroLogisch bouwen en wordt derhalve gezien aLs een

negatief effect op de grondwaterstand.
Grondwateraanvulling
Op gedeeLten van de verschillende alternatieven waar drainage benodigd is,
zal in natte perioden een wijziging in grondwateraanvulLing plaatsvinden. In
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onderstaande tabel is het effect van de verschilende alternatieven op

grondwateraanvulling weergegeven.

Op de gedraineerde stukken wordt het hemelwater, wat in de huidige situatie zou infitreren, afgevoerd naar het oppervLaktewater. Dit effect is reeds
meegenomen in de beoordeling 'Beihvloeding grondwaterregime' en zal

daarom hier buiten beschouwing worden gelaten. Voor het MM geLdt dat
door het gebruik van ZOAB minder hemeLwater tot afstroming komt en tot

reLatief minder aanvulling van het grondwater leidt. Het MM scoort hier dus
minder dan de andere aLternatieven. Door de geringe breedte van de weg en
het intermediaire karakter van het gebied is de verwachting echter dat het
effect gering zaL zijn.

Door aanleg van de Lage Heideweg zaL door toename van het verhard opper.

vLak sprake zijn van een afname van het infiltrerend oppervlak. Ln het profieL

van de Lage Heideweg is aan beide kanten een obstakelvrije ruimte voorzien.
Direct hieraan gesitueerd ligt aan de oostzijde een bermsloot. Aan de westzijde wordt eerst een wegberm aangelegd met een bermsLoot.
Het afstromende wegwater zal

over de obstakelvrije zone en de westelijke

berm stromen en voor een gedeelte infitreren. Het niet geihfiltreerde hemeLwater zaL in de bermsLoten terecht komen. Door in de bermsloten drem-

peLs aan te Leggen op het GHG niveau kan voorkomen worden dat de bermsLoten drainerend werken op het grondwater. Tevens zullen op deze wijze de

bermsloten fungeren als zaksloten en kan het hemelwater infitreren om zo
het grondwater aan te vullen. Alleen gedurende de kortstondige periode dat
het grondwater zich op GHG niveau bevindt, zaL het afstromende wegwater

afgevoerd worden uit het gebied.

Grondwaterkwaliteit
Het effect van de alternatieven op de kwaLiteit van het grondwater is in
onderstaande tabeL weergegeven.

Hoewel de emissie naar het grondwater bij de genoemde maatregeLen zeer
gering is, zal het effect van aLternatieven B en C groter zijn dan het nulal-

ternatief. Onderling zijn bij de aLternatieven B en C geen effectverschilen te
verwachten.

Uit onderzoek (Afstromend wegwater, Commissie voor LntegraaL waterbeheer, Z002) blijkt dat door het gebruik van ZOAB de toevoer van verontreinigende stoffen van het wegdek teruggebracht wordt. Ln combinatie met het
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absorberend vermogen van de bermen is geen invloed op het grondwater te
verwachten. NeersLag die over het wegdek afstroomt, neemt stoffen op die

op het oppervLak zijn neergesLagen. De verontreinigingen worden met name

veroorzaakt door verbranding van de brandstoffen en de slijtage van het
voertuig. De belangrijkste verontreinigingen zijn zware metaLen, poLycycli-

sche aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. Op deze manier

kan reLatief schone neersLag verontreinigd raken. Het van de weg afstromende regenwater komt uiteindeLijk (na infitratie) voor het grootste deel in het
grondwater terecht of verdampt.
OmLiggende natuurgebieden

De invloed van de alternatieven op het grondwaterniveau van de omliggende
natuurgebieden is in onderstaande tabel weergegeven.

Door infiltratie van het hemeLwater (zie 'GrondwateraanvulLing') en het
gebied worden geen wijzigingen in het
grondwaterniveau van de omliggende natuurgebieden verwacht. Grondwaterintermediaire karakter van het plan

stromen blijven door de infitratie gewaarborgd. Door de verhoogde Ligging
van de aLternatieven in het Keersopdal is daar geen drainage benodigd. Al-

Leen bij aLternatief B is drainage op gedeelten van het traject in het DommeLdal benodigd. Ln de directe omgeving van aLternatief B waar de drainage

nodig is, kan dit negatieve effecten hebben op de grondwaterstand. Bij de
andere alternatieven wordt geen bei"nvloeding van de lokale grondwaterstand

verwacht.

Oppervlaktewater
Verontreinigingen van het oppervlaktewater als gevolg van aanlegwerkzaamheden en constructieactiviteiten zaL, bij het treffen van de noodzakelijke
voorzorgsmaatregelen, in de praktijk niet of nauwelijks voorkomen.

Hemelwaterafvoer
HemeLwater raakt Licht verontreinigd aLs het in aanraking komt met verharde
oppervlakken. Het hemelwater afkomstig van verharde oppervLakten waar

intensief verkeer circuleert, wordt als "vuil hemelwater" beschouwd en mag
niet direct op oppervLaktewater worden geloosd. Volgens de handreiking
afkoppeLen en niet-aankoppeLen verhard oppervLak van het waterschap kan

de Lage Heideweg als een matig verontreinigd oppervLak worden geclassificeerd. Dit betekent dat het afstromend regenwater ge'lhfitreerd of behandeld (bodempassage of geLijkwaardig) moet worden. In onderstaande tabel is

het effect van de alternatieven op de hemelwaterafvoer weergegeven.

~~~~~
. 152-

MERISMB lage Heideweg Valkenswaard (versie 9, 23 november 2006)

I.

Ln het profieL van de Lage Heideweg, zoaLs eerder beschreven, is pLaats voor

bermsLoten. Deze bermsloten zullen tevens aLs zaksloten fungeren en hier
kan het hemelwater infitreren en wordt het hemelwater behandeLd. Aange-

zien alle alternatieven op deze manier worden ingericht is geen verschil in
beoordeLing aan te geven.

Oppervlaktewaterkwaliteit
Onderstaande tabel geeft het effect weer van de alternatieven op de kwali-

teit van het oppervlaktewater.

ZoaLs in voorgaande paragraaf is vermeld wordt het afstromend regenwater

in elk van de aLternatieven geinfitreerd. Op deze manier is er geen sprake
van een versLechtering van de kwaliteit van het oppervLaktewater in de directe omgeving van de weg. Aangezien alle alternatieven op deze manier
worden ingericht is geen verschil in beoordeling aan te geven.
RegionaaL oppervlaktewaterstelsel

Door het tijdelijke omleggen of afsnijden van waterLopen kan de bestaande
waterafvoer en waterberging worden verstoord. Uitgangspunt is dat bij het
omleggen en! of afsnijden van waterlopen eerst nieuwe waterlopen worden
aangeLegd. De effecten van de verschilende alternatieven op het regionale

oppervlaktewaterstelsel zijn hieronder weergegeven.

In geen van de aLternatieven vindt een wijziging plaats van de ligging van
waterLopen. WeL wordt het regionaaL oppervlaktewaterstelsel doorsneden en
kan de Ligging van de weg een effect hebben op de te realiseren waterber-

ging. Ln alle alternatieven wordt de Keersop éénmaaL doorsneden. Daarin
vindt dus geen onderscheid plaats. Echter, de Dommel met zijn twee zijwatergangen wordt alleen in het B alternatief doorsneden. Niet alleen de DommeL wordt doorsneden, ook de waterbergingslocatie wordt doorsneden. Mits
de constructies over de hoofd- en zijwatergangen afdoende groot zijn, Levert
ook dit alternatief geen negatief effect op het functioneren van het regio-

naaL oppervlaktewaterstelsel en waterberging. Hierdoor krijgen alle aLternatieven dezeLfde beoordeling.

6.3.2

Natuur

Voor de beschrijving van de effecten van de verschillende aLternatieven op

natuur zijn de voLgende aspecten van belang:
VogelrichtLj ngebieden.
. Habitatgebieden.
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. VogeL- en habitatgebieden BeLgië.

. Groene hoofdstructuur.
. Soorten (flora en fauna).

. Authentieke natuurwaarden.

Ln onderstaande tabel is de totaalscare van de aLternatieven op deze aspec-

ten weergegeven.
Tabel 27: Score natuur

Aspect NuL B C MM
VogelrichtLijn
HabitatrichtLijn

o

VogeL- en Habitatrichtlijn grensgebied

o

Groene Hoofdstructuur
Soorten
Biodiversiteit
Totaal

o

o

o

o
o

o

o
---

o

o

o
o

o
o

o

EssentieeL onderscheid tussen de verschilende aLternatieven is dat alternatief B zoweL de (waardevolle) beekdalen van Keersop aLs DommeL kruist.

ALternatief C en MM kruisen alleen de Keersop. Het MM voorziet bovendien
in een aantaL maatregelen met aLs oogmerk om de negatieve effecten op
natuur zoveel mogelijk te beperken, danwel positieve effecten op natuur te

genereren. Dit onderscheid tussen de alternatieven vertaaLd zich in de effectscores waar het MM het beste scoort gevolgd door aLternatief C en ten
sLotte alternatief B.

Bij de beschrijving van de effecten wordt onderscheid gemaakt in effecten
tijdens de aanlegfase en effecten tijdens de gebruiksfase. Vanwege het

structureLe karakter van effecten tijdens de gebruiksfase worden deze effecten zwaarder gewogen dan de tijdelijke effecten tijdens de aanlegfase.

Vogelrichtlijn
In het kader van de Vogel- en HabitatrichtLijn voor de ontwikkeling van VaL-

kenswaard-Zuid is een voortoets uitgevoerd22. In de voortoets wordt ook

ingegaan op de effecten van de Lage Heideweg op het VogelrichtLijngebied
Leenderbos.Groote Heide.
Bij de beoordeling van de effecten van de aLternatieven op de vogeLrichtljngebieden is gekeken naar de aantasting van de hydrologische situatie, versnippering van het Leefgebied, verstoring door mensen, geluid, Licht en tril-

lingen, verontreiniging, nutriëntentoevoer en verzuring. In onderstaande
tabeL zijn de bevindingen weergegeven.

22 Adviesbureau Mertens, 2006. Voortoets Vogel- en Habitatrichtlijn ontwikkeling Valkens-

waard-Zuidwest, Wageningen, 1-23.
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Tabel 28: Score Vogelrichtlijn
Aspect
Aantasting hydroLogische situatie

Nul

B

C

MM

0

0

0

0

Versnippering van Leefgebied

0

0

0

Verstoring door mensen

0

0

0
0

0

Verstoring door geluid, licht en trillingen

0

Verontreiniging

0

Nutriëntentoevoer en verzuring

0

0

0

0

TotaaL

0

0

0

0

0

-

0

0

0

Tussen de aLternatieven zijn er nauwelijks relevante verschiLLen. Ook wijken

de alternatieven niet of nauwelijks af van de autonome situatie.
Voor de aanleg van VaLkenswaard.Zuid zaL ophoging van het maaiveld nodig

zijn om voLdoende ontwateringsdiepte te creëren. Door het ophogen wordt in

de autonome situatie en bij de aanleg van de Lage Heideweg waterneutraal
gebouwd; een aantasting van de hydrologische situatie wordt derhaLve niet

verwacht.

De Lage Heideweg is op ruime afstand van het VogelrichtLjngebied Leenderbos - Grooteheide - Plateaux gelegen. Bij de reaLisatie en het gebruik van de
Lage Heideweg worden derhaLve geen effecten verwacht aLs gevolg van ver-

snippering.
Verstoring door mensen in het VogelrichtLjngebied is minimaaL. Deze situatie
zaL niet veranderen bij realisatie van de Lage Heideweg. De verstoring zal
minimaaL blijven. Het VogelrichtLijngebied ligt op enkele kilometers van het

gepLande woongebied. Mensen zullen voornamelijk in nabijgelegen bos- en
natuurgebieden recreëren.

Door het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen (ZOAB en Geluids-

waL) in het MM alternatief kan worden voorkomen dat er een geluidstoename zal

ontstaan in het VogelrichtLijngebied. Aangezien de overige aLternatie-

ven niet voorzien in deze maatregelen is het aannemelijk dat de geluidssituatie ten gevolge van deze alternatieven B en C enigszins verslechterd. Verstoring door licht kan ontstaan door verkeer en straatverlichting. De uitstra'

ling van Licht kan echter worden gemitigeerd door beplanting langs wegen
waar geen bebouwing staat en straatverlichting tot een minimum te beperken. Aannemende dat verLichting wordt gemitigeerd ontstaan er bij geen van
de alternatieven negatieve effecten aLs gevolg van Licht. Verstoring als gevoLg van trilingen wordt tevens niet voorzien. Uitgangspunt is om geLuids-

producerende activiteiten tijdens de aanlegfase uit te voeren buiten de peri.
ode dat de kwalificerende broedvogels in Nederland zijn (september tlm haLf

februari).
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Als gevolg van de aanLeg en het gebruik van de Lage Heideweg wordt er geen
verontreiniging verwacht op de kwaLificerende Vogelsoorten.

Een toename van nutriënten aLs gevoLg van de aanleg en het gebruik van de

Lage Heideweg worden niet voorzien. Een eventueel effect op de kwalificerende soorten wordt derhalve niet voorzien.

Habitatrichtlijn
Bij de beoordeLing van de effecten van de aLternatieven op de habitatrichtLijngebieden zijn dezeLfde aspecten beschouwd aLs bij de vogeLrichtlijngebieden. Ln onderstaande tabeL zijn de scores weergegeven.

Tabel 29: Score Habitatrlchtlijn
Aantasting hydrologische situatie
Versnippering van leefgebied

o

Verstoring door mensen

o

o
o

Verstoring door geluid, licht en trilingen

Verontreiniging
Nutriëntentoevoer en verzuring

TotaaL

o

o

o
o

Zoals reeds aangegeven bij de Vogelrichtlijn is in het kader van de VogeL- en
HabitatrichtLjn voor de ontwikkeling van VaLkenswaard-Zuid een voortoets

uitgevoerd. In de voortoets wordt ook ingegaan op de effecten van de Lage
Heideweg op het Habitatrichtlijngebied Leenderbas - Groote Heide.
Door het waterneutraal bouwen van Valkenswaard-Zuid en de Lage Heideweg
wordt er geen aantasting van de hydroLogische situatie verwacht.

In zowel aLternatief B, C aLs het MM heeft de aanLeg van de weg een versnipperend effect op het habitatrichtlijngebied, doordat uitwisseLing van

planten- en diersoorten tussen de beekdalen van de Dommel en de Keersop

zal afnemen. In aLternatief B is er sprake van de grootste versnippering vanwege het doorkruisen van zoweL de DommeL aLs de Keersop. Het MM heeft
het minste versnipperend effect vanwege de ecoLogisch ontworpen doorsnij ding van de Keersop, waardoor deze doorsnijding in mindere mate een belemmering vormt voor de planten en dieren.

Verstoring door mensen in de beekdalen is minimaaL. Deze situatie zal niet
veranderen bij realisatie van de Lage Heideweg. De verstoring zaL minimaaL

blijven. Verstoring kan optreden in het gebied de Malpie. Mensen zouden
vanuit de nieuwe woningbouw kunnen gaan recreëren in dit gebied. Dit gebied is echter gekwalificeerd voor voornamelijk vochtige natuur. Mensen

zullen hier niet buiten de paden gaan en effecten worden derhalve niet verwacht.
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Verstoring door geLuid, Licht en trilingen kan alleen ontstaan op de kwalif-

cerende soorten (fauna) en niet op de kwalificerende habitattypen (vegetatie
- ecotoop). Licht, geluid en trillingen aLs gevoLg van de aanLeg van de Lage
Heideweg en het gebruik hiervan heeft een negatief effect op de beekprik.
Omdat de Lage Heideweg bij de aLternatieven B en C de Keersop kruist zijn

de effecten hierop Licht negatief. Het MM kruist de Keersop ook, maar voor
gemotoriseerd verkeer verdwijnt de huidige doorsnijding nabij het waardevoLLe gebied Keersopperdreef (DommeLsedijk). Bovendien kent het MM een
smaller aaneengesLoten wegprofieL ter hoogte van de doorsnijding van de

Keersop. Per saldo is het effect hier daarom neutraal.

De Lage Heideweg wordt uitgevoerd met niet verontreinigd materiaaL en
hemelwater van het wegdek wordt ge'ihfitreerd door middel van bermsLoten
op een dusdanige manier dat geen vervuiling van het grondwater optreedt.

Een voorwaarde is dat geen chemische onkruidbestrijding en geen zout voor
gladheidsbestrijding wordt gebruikt. Het vuil van wegen zaL zich dan ophopen
in bermen en gedeeltelijk worden afgevoerd met maaisel. Een voorwaarde

hierbij is dat de berm tot een afstand van 3 tot 5 meter van de weg een
lutemgehalte heeft van 3 tot 4% en een organisch stofgehalte tussen de 2 en

4%. Deze topLaag dient 0,2 tot 0,3 meter te zijn. Uitspoeling van vervuild

water zal echter optreden als er veel neerslag is: volgens berekeningen eens
in de tien jaar. Deze uitspoeling kan invLoed hebben op de kwalificerende

soort beekprik. Omdat de Lage Heideweg bij zowel de alternatieven B en C
als het MM de Keersop kruist zijn de effecten hierop Licht negatief.
De Lage Heideweg zal een iets grotere toename van verzurende en vermestende stoffen teweegbrengen aLs gevoLg van de toename van gemotoriseerd

verkeer. De toename is echter zo gering dat er geen effecten op de kwaLifcerende habitattypen en soorten worden verwacht.

Vogel- en habitatrichtlijn grensgebied
Nabij het plangebied, deeLs in België, deels in NederLand, is het Natura-2000
gebied Hageven - Plateaux geLegen. De effecten van de verschillende aLter-

natieven op dit gebied zijn in onderstaande tabeL weergegeven.
Tabel 30: Score Vogel- en habitatrichtlijn grensgebied
Aspect
Nul
B
Aantasting hydrologische situatie
0
0
Versnippering van leefgebied
0
0

C

MM

0

0

0

0

Verstoring door mensen

0

0

0

0

Verstoring door geluid, licht en trillingen

0

0

0

0

Verontreiniging
Nutriëntentoevoer en verzuring

0

0

0

0

0

0

0

0

TotaaL

0

0

0

0
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Het Natura-2000 gebied Hageven - Plateaux is op ruime afstand gelegen van
Valkenswaard-Zuid. ALs gevolg van de aanleg van de Lage Heideweg is het

mogelijk dat er meer gemotoriseerd verkeer zaL gaan rijden op de Luikerweg
en de Maastrichterweg en zodoende bij/door het Natura-2000 gebied Hage-

ven - Plateaux en dat zo extra versnippering, verstoring, vermesting en ver-

ontreiniging kan optreden. Uit berekeningen van de verkeersintensiteiten
voor aLternatieven B, C en MM is gebleken dat er geen extra vervoersbewegingen gaan optreden ten opzichte van de autonome situatie (zie tabel ZO).

Effecten van de aanLeg en het gebruik van de Lage Heideweg op het Natura2000 gebied Hageven . PLateaux wordt derhaLve niet voorzien.

Groene hoofdstructuur
De beekdalen van de Keersop en de Dommel behoren tot de Groene Hoofd-

structuur Natuur terwijL het overige gedeeLte van het plangebied voornameLijk tot de Groene Hoofdstructuur Landbouw behoort. Het noordelijk deeL van
het beekdal van de Keersop in het plangebied betreft een natte natuurparel.

Tabel

31: Score Groene hoofdstructuur

Rui mtebesLag

Externe werking

+

Totaal

o

De geplande Lage Heideweg heeft bij de aLternatieven B en C een negatieve
invLoed op de Groene Hoofdstructuur door het fysieke ruimtebeslag. Het MM
heeft een minder negatieve invLoed door het reLatief beperkte aaneengesLo-

ten ruimtebeslag van de doorsnijding ter hoogte van de Keersop (natte natuurparel) en het vervangen van de huidige doorsnijding (DommeLsedijk) door

een fietsbrug. ALternatief C en MM hebben alleen invloed op het KeersopdaL. ALternatief B heeft daarnaast door het tracé ook negatieve invLoed op
het Dommeldal vanwege het fysieke ruimtebeslag.
Bij de aLternatieven B en C zal het noordelijk deel van het Keersopdal dat is

aangewezen als natuurparel het meest worden aangetast door de externe
werking (Licht en geLuid) van een tweede beekdaldoorsnijding voor gemotoriseerd verkeer. Alternatief B doorsnijdt daarnaast ook het DommeldaL. In het

MM verbetert de situatie ten opzichte van de autonome situatie wat betreft
externe werking in het gebied Keersopperdreef door het vervallen van de

huidige doorsnijding (Dommelsedijk) voor gemotoriseerd verkeer.

Alle alternatieven voorzien in een nieuwe route tussen Mgr. Smetsstraat en
Westerhovenseweg weLke gedeeltelijk gelegen is in de natte natuurparel.
Het effect van de aanleg en het gebruik van de Lage Heideweg op de Groene
Hoofdstructuur (inclusief natte natuurparel) wordt derhalve voor aLternatief
B en C aLs negatief en voor het MM als neutraaL beoordeeld.
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Soorten
Bij de effectbepaling van de aLternatieven is gekeken naar de effecten op
pLanten, kleine grondgebonden zoogdieren, vLeermuizen, broedvogeLs, amfi-

bieën, vissen, reptielen, dagvLinders, libellen en bijzondere soorten. In on-

derstaande tabel zijn de scores weergegeven.
Tabel 32: Score Soorten

Planten / vegetatie

o

kLeine grondgebonden zoogdieren

o

Vleermuizen

o

BroedvogeLs

o

Amfibieën

o

o

Vissen

o

+

ReptieLen

o

DagvLinders

o

libellen
Totaal

o

o

De effecten op soorten zijn in het kader van de planontwikkeling van VaL-

kenswaard-Zuid in een toetsing aan de Flora- en faunawet bepaald". Ln de

toetsing wordt ook ingegaan op de effecten van de Lage Heideweg op be-

schermde soorten. De toetsing is uitgevoerd op basis van een
(veld )inventarisatie.

Met de aanleg van de Lage Heideweg is het voor alle aLternatieven mogelijk
om beschermde planten van de FLora- en faunawet, bedreigde soorten van de

Rode lijst en pLantensoorten met een natuurwaarde groter dan 924 te ontzien. Hierop worden dan ook geen effecten verwacht.
De aanLeg van de Lage Heideweg zaL bij aLLe alternatieven samen gaan met

verstoring, verontrusting en vernietiging van leefgebieden en nesten van
kleine grondgebonden zoogdieren. Dit effect zal zoweL optreden op de licht
beschermde grondgebonden zoogdieren die veeL voorkomen als veldmuis en
bosmuis, aLs op de beperkt voorkomende waterspitsmuis. Directe effecten op

de waterspitsmuis zijn te verwachten in het Keersopdal en het DommeldaL.

Aangezien bij aLternatief B zoweL het beekdal van de DommeL als de Keersop
worden gekruist is het aannemeLijk dat het effect van dit alternatief op de

beschermde waterspitsmuis groter zaL zijn dan bij de andere alternatieven.
Ln het MM wordt door het aan te leggen kunstwerk wat de bestaande oevers

23 BRO, 2006. Effectbeschrijving beschermde Flora- en fauna Vatkenswaard-Zuidwest, Vught,

1.27.
24 Classificatie van soorten op basis van zeldzaamheid en daarmee samenhangende noodzaak

tot bescherming.
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ontziet de verstoring van het Leefgebied van de waterspitsmuis zoveeL moge-

lijk gemitigeerd.
Op vLeermuizen zijn de effecten van beperkte omvang. Het is mogelijk om

bij de aanLeg en het gebruik van de Lage Heideweg geen kolonieplaatsen,
paarplaatsen en vliegroutes aan te tasten. WeL zal als gevoLg van verLichting

een verstorend effect kunnen gaan optreden. Het gebruik van reflectoren
langs de Lage Heideweg i. p. v. openbare verlichting kan deze effecten mitigeren.
De omvang van het foerageergebied zaL niet wezenlijk afnemen. Echter, een
bestaande houtopstand aan de Mgr.smetsstraat zal worden doorsneden. De

Lage Heideweg is rondom voorzien van een obstakelvrije strook. Om de houtopstand zoveeL mogelijk te sparen, dienen niet meer bomen gekapt te worden dan noodzakelijk voor de aanleg van de weg. De obstakelvrije strook
wordt zo minimaaL mogelijk doorgetrokken door de houtopstand.

Van de 58 soorten aangetroffen broedvogeLs in Valkenswaard-Zuid staan

negen soorten op de Rode Lijst van bedreigde vogeLsoorten. Het betreft boerenzwaluw, gele kwikstaart, groene specht, huismus, koekoek, patrijs, ringmus, steenuil en kerkuiL. Patrijs, groene specht, steenuiL, koekoek en kerkuil

zijn volgens deze lijst kwetsbaar. Boerenzwaluw, gele kwikstaart, huismus en
ringmus zijn gevoelig. De Rode lijst soorten behoren tot de soorten die voorkomen in het kleinschalig agrarisch landschap. Een uitzondering hierop vormt
de groene specht die ook voorkomt in bos en landgoederen. De aanLeg en het

gebruik van de Lage Heideweg zullen samen gaan met het fysieke gebruik en
de verstoring in dit kLeinschalig agrarisch Landschap. Bij alternatief B zijn

hierbij de effecten groter omdat de Lage Heideweg bij aLternatief B door het

kLeinschalig agrarisch Landschap is geprojecteerd. Alternatieven C en MM
zij n negatief voor de bosvogels: het tracé loopt hier voor een groot gedeelte
langs bos en ter hoogte van de Mgr.smetsstraat door het bos (ca 1000 mI).

Effecten op watervogels zijn het grootst bij aLternatief B omdat dit aLternatief zoweL de Keersop aLs de Dommel kruist.
Algemeen voorkomende amfibieën zijn veeL aangetroffen in de beekdalen. In

het natuurgebied Keersopperdreef komt de strikt beschermde en bedreigde
heikikker voor. De Keersopperdreef wordt bij de alternatieven B, C en MM
niet aangetast. Effecten op de heikikker zullen derhaLve niet gaan ontstaan.

WeL zullen effecten gaan ontstaan op de aLgemeen voorkomende soorten bij

kruising van onder andere de beekdalen. Hierbij zijn de effecten het grootst
bij alternatief B omdat dit aLternatief zoweL het beekdal van de Keersop als
de DommeL kruist. Effecten worden beperkt door de voorgenomen maatrege-

Len in het kader van het MM waar het gaat om het vervangen van de bestaande doorsnijding (DommeLsedijk).

De Keersop is van grote waarde vanwege het voorkomen van onder andere de
vissoorten beekprik, bermpje en serpeLing. Beekprik en serpeling zijn respec-
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tievelijk bedreigd en kwetsbaar voLgens de Rode lijst en beekprik en bermpje

zijn daarnaast respectievelijk strikt en matig beschermd via de Flora- en
faunawet. De Dommel is van mindere waarde: hierin zijn geen bedreigde en
beschermde vissen aangetroffen. De aanLeg van de Lage Heideweg zal samen

gaan met de aanLeg van een kunstwerk over de Keersop. De overkLuizing kan

een barrière in de beekloop vormen voor kritische vissoorten (Beekprik en
Bermpje). wanneer een pLaatselijke versnelling van de stroomsnelheid optreedt en een deeL van de beek door het donker loopt vanwege de schaduwwerking van het kunstwerk. Ln het MM is een technische oplossing gevonden
waarbij de lichtinval

onder de brug wordt gemaximaliseerd en oeverzones

onder de brug behouden bLijven. Bovendien wordt de bestaande brug (Dom.
meLsedijk) vervangen door een fietsbrug.

Er is één soort reptieL aangetroffen; het betreft de matig beschermde Levendbarende hagedis. De aanleg van de Lage Heideweg zaL bij de alternatieven B, C en MM gepaard gaan met de vernietiging van marginaaL leefgebied.
De vlinder koninginnepage is een soort die volgens de Rade lijst gevoelig is en
die, naast 15 andere soorten vlinders, is aangetroffen in Valkenswaard-Zuid.

Koninginnepage komt voor rond het natuurgebied Keersopperdreef. Alleen bij
het nuialternatief zal geen leefgebied verLoren gaan. Dit zal weL plaatsvinden

bij de alternatieven B, C en MM. Het betreft echter marginaaL Leefgebied.

Er zijn twintig soorten libellen aangetroffen in VaLkenswaard-Zuid en in de
omgeving waarvan bruine korenbout de enige soort is voLgens de Rode Lijst
die de status kwetsbaar heeft. Deze soort is zeer gering aangetroffen. Met
het kruisen van de beekdalen van de DommeL en de Keersop kunnen er be-

perkte verstorende effecten gaan ontstaan op de libeLLen. Hierbij zijn de

effecten bij alternatief B het grootst omdat dit alternatief zowel het beekdal
van de Keersop aLs de DommeL kruist.

Er zijn geen overige ongewervelde beschermde soorten aangetroffen. Effec-

ten hierop worden dan ook niet voorzien en zijn niet gescoord in de scoretabeL.

Biodiversiteit
Voor de bepaling van de effecten op de biodiversiteit wordt onderscheid
gemaakt tussen de aspecten landschapswaarden en natuurwaarden.
Tabel 33: Biodiversiteit

Landschapswaarden
Natuurwaarden
TotaaL
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De aanLeg van de Lage Heideweg heeft effect op de Landschapswaarden. Het

huidige kLeinschalig agrarisch Langschap met bossages en houtwallen en agra-

rische bebouwing zaL worden aangetast. Naast fysiek ruimtebeslag zaL de
Lage Heideweg resulteren in een toename van geluid en fysieke verstoring.

Ten opzichte van de autonome situatie is dit negatief. Dit effect is voor het
MM minder groot vanwege de beperking van het fysieke ruimtebeslag en de
geluidbeperkende maatregelen.

Het gebied is momenteel ecoLogisch vrij tot goed compleet. Als gevoLg van de

diversiteit aan ecotopen en de gevarieerdheid van het Landschap komt er een
grote diversiteit voor aan soorten en komen er bijvoorbeeld veel predatoren
als vleermuizen, spitsmuizen en uilen voor. De ecologische voedselketen is
derhalve goed ontwikkeld. Door het fysieke ruimtebeslag van de Lage Heide-

weg en een toename van geLuid en fysieke verstoring is het aannemelijk dat
de compleetheid afneemt. Kritische soorten zullen effecten gaan ondervin-

den. Dit effect is voor het MM minder groot vanwege de beperking van het
fysieke ruimtebeslag en de geluidbeperkende maatregeLen.

6.3.3

Landschap

Voor de beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven (zie
onderstaande tabel) op landschap zijn de voLgende elementen van belang:
beïnvloeding visueel ruimtelijke structuur;

Landschapselementen;
stedenbouwkundige / Landschappelij ke inpassing.

Tabel 34: Score Landschap
VisueeL ruimtelijke structuur

Landschapselementen
Inpassing stedenbouwkundig/tandscha eli'k
TotaaL

+

Het MM scoort het beste op het aspect Landschap, met name door de voorgestane maatregelen bij de huidige doorsnijding van de Keersop. Alternatief
C scoort beter dan aLternatief B, omdat aLternatief C bijdraagt aan de Land-

schappelijke afronding van het stedelijk gebied van VaLkenswaard. Bovendien
Leidt alternatief C tot een betere planopzet voor VaLkenswaard-Zuid.
Be'nvloeding visueel ruimtelijke structuur

Het plangebied is nu nog buitengebied, een open landschap met weilanden
en akkers. Als gevoLg van autonome ontwikkeLingen (Valkenswaard-Zuid) zal
dit Landschap veranderen. De aanblik van de zuidwest zijde van VaLkens-

waard ondergaat een metamorfose. Het buitengebied zal veranderen in een
woon- en werkgebied. De visueel ruimtelijke structuur wordt in hoofdzaak
bepaald door deze autonome ontwikkeling. De bijdrage van de Lage Heide-

weg hierin is beperkt. Het MM gaat uit van de realisatie van geluidwerende
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voorzieningen. Dit heeft een negatief effect op de visueeL ruimtelijke structuur ter plaatse.

Landschapselementen
Naast het open landschap wordt het gebied gekenmerkt door beLangrijke
Landschapselementen: de beekdalen van Keersop en DommeL. Ln de autonome ontwikkeling van VaLkenswaard-Zuid wordt voorzien in een sterke natuur-

ontwikkeling in het Dommeldal, verwoordt in Inrichtingsplan Dommel en Het
Broek'. Daarnaast wordt voorzien in natuurontwikkeling Langs de Keersop:

'Landinrichtingsplan Bergeijk - Keersop' . De karakteristieke beekdalen van

Keersop en Dommel met grote Landschappelijke en ecologische waarden
worden zoveeL mogelijk behouden en ontwikkeLd.

ALternatieven B, C en MM kennen een doorsnijding van het beekdal van de

Keersop, waardoor de Lage Heideweg dient te worden opgehoogd. Het waardevolle, kLeinschaLige reLiëf van dit beekdal kan door het weglichaam niet
gevoLgd worden. Dit heeft een negatief effect op de landschappelijke waarde

van dit eLement. De aansnijding vindt echter haaks plaats, waardoor er weL
een heLdere hiërarchie is tussen de verschilende elementen. De doorsnijding

van de Keersop wordt deeLs gecompenseerd door het vervallen van de bestaande doorsnijding en deze alleen toegankelijk te maken voor Langzaam

verkeer en landbouwverkeer. Het MM gaat uit van ombouw van de huidige
doorsnijding van de Keersop naar een route alleen voor langzaam verkeer.
Hierdoor kan de doorsnijding minder breed worden uitgevoerd.
ALternatief B doorsnijdt naast het Keersopdal ook het DommeldaL. De overige
aLternatieven doen dit niet, waardoor het landschapelement ongemoeid

bLijft. Ln geval van aLternatief B zaL de bestaande doorsnijding van de Luikerweg door het Dommeldal worden ongebouwd tot route voor Langzaam

verkeer en landbouwverkeer.

Steden bouwku ndige/landschappeli jke inpassing
Bij het stedenbouwkundig ontwerp van VaLkenswaard-Zuid is expliciet aandacht geschonken aan landschappelij ke inpassing. ZoweL door (zoveeL moge-

lijk) inpassing van (voormalige) boerderijen en Laanbeplantingen voLgens de
bestaande landschappelijke structuren. Ook de inpassing van de Lage Heide-

weg in het Landschap vraagt aandacht en is een nadrukkelijke opgave voor de

ruimtelijke planvorming.

Het tracé van de aLternatieven C en MM is gelegen aan de westzijde van
VaLkenswaard-Zuid en is daarmee een functionele en herkenbare Landschap-

peLijke en stedenbouwkundige afronding van het stedeLijk gebied. Tevens
Leiden deze alternatieven tot een betere planopzet voor Valkenswaard-Zuid.
Alternatief B doorsnijdt Valkenswaard-Zuid en kan daardoor niet de functie

vervullen zoals wel het geval is bij aLternatieven C en MM. Tevens leidt
alternatief B tot aanpassing van de stedenbouwkundige opzet van VaLkens-

waard-Zuid.
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6.3.4

Archeologie

Ln onderstaande tabel is de score van de verschilende alternatieven op het

onderdeeL archeoLogie, bestaande uit archeologie, cuLtuurhistorische en
aardkundige waarden, weergegeven.
Tabel 35: Score Archeologie

Archeologie
CuLtuurhistorie / Aardkundige waarden
TotaaL

Archeologie
De hoge en middelhoge archeoLogische verwachtingswaarden zijn met name
geLegen in het noordwestelijke gedeeLte van het plangebied. Grofweg het

gedeelte van de Mgr. Smetsstraat tot aan Het Broek. Hier zijn de verschillen-

de aLternatieven wat betreft tracering en ruimtebeslag gelijk. Daar waar de
tracés van alternatieven verschilen is sprake van een lage verwachtings-

waarde. Dit aspect is voor de beoordeling van alternatieven niet onderscheidend.
Een groot gedeeLte van het plangebied voor het toekomstig tracé van de Lage

Heideweg heeft aLs indicatieve archeoLogische verwachtingswaarde Laag. Dit

betreft met name de voormalige heidegebieden. Daarnaast heeft een gedeelte van het plangebied een middelhoge of hoge archeoLogische verwachting.

Hierbij moet weL opgemerkt worden dat in een groot gedeeLte van het plan-

gebied geen ingrepen zullen plaatsvinden, gezien het ruimtebeslag van de
Lage Heideweg aanzienlijk beperkter is dan het totale plangebied.
Aardkundige waarden/Cultuurhistorie

De cultuurhistorische en aardkundige waarden binnen het plangebied betreffen met name de bosgebieden en het beekdal van de DommeL. De cultuurhis-

torische waarde van het Keersopdal is beperkt. Altenatief B doorsnijdt het
Dommeldal en tast daarmee de aardkundige waarden aan. De tracés van
aLternatieven C en MM kennen geen doorsnijding van het DommeldaL.

ALternatieven B, C en MM doorsnijden de historische groenstructuur in het

gebied tussen de Victoriedijk, de Luikerweg en de Mgr. Smetsstraat.

6.3.5

Geluid, trilingen en luchtkwaliteit

In onderstaande tabel zijn de scores van de verschilende aLternatieven op de

aspecten geluid, trillingen en Luchtkwaliteit weergegeven en geaggregeerd.
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Tabel 36: Score Geluid, trillingen en luchtkwaliteit

Wegverkeerslawaai
Trilingen
Luchtkwaliteit

+

+

++

+

+

+

TotaaL

++

+

Voor alle aLternatieven geldt dat zij verbetering brengen ten opzichte van de

autonome situatie.
ALternatief B is het meest gunstig voor de Luchtkwaliteit. De reden hiervan is
dat alternatief B oost-west georiënteerd is: een alternatieve route voor de

Dommelseweg. Voor luchtkwaliteit scoort het MM negatief. Reden is grote
toename van verkeer op de doorgaande wegen buiten bebouwd gebied,

waardoor de situatie ten opzichte van de autonome situatie verslechtert.
Het MM scoort het beste op de onderdelen trilingen en wegverkeerslawaai.
Reden hiervoor is dat het MM het meeste verkeer uit de bebouwde gebieden
trekt. Ook alternatief C scoort ten aanzien van het aspect wegverkeerslawaai
beter dan alternatief B. Het aantal gehinderden neemt sterker af.

Geluid
Wegverkeerslawaai
Onderstaande tabel geeft een beoordeling van het wegverkeerslawaai t.o.v.

autonome ontwikkelingen in het jaar 2020. Voor een meer gedetailleerd
overzicht van het aantaL woningen en gehinderden per geluidbelastingsklasse
en geluidscontouren van de verschilende alternatieven wordt verwezen naar
bijLage 6.3.

De DommeLseweg, Lage Heideweg, Luikerweg en Zuidelijke Randweg zijn
betrokken bij de effectbepaling. De overige wegen, waarvan op grond van de
verkeersintensiteiten een significante daling van meer dan 30% mag worden

verwacht, zijn beoordeeld op basis van emissiecijfers.

Uitleg scores:
Afname ernstig gehinderden en slaapverstoorden 5-10%

Afname ernstig gehinderden en slaapverstoorden 10-20%

Afname ernstig gehinderden en slaapverstoorden '20%
Tabel 37: Aantallen gehinderden ten opzichte van de autonome situatie

TotaaL aantal gehinderden

2415 (+ 3%)

Z199 (- 6%)

Ernstig gehinderden

238 (- 7%)

220 (- 14%)

153 (- 40%)

Ernstig slaapverstoorden

296 (- 4%)

271 (- 12%)

204 (- 34%)
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Ten opzichte van de autonome ontwikkelingen verbetert de situatie duideLijk. Het totaaL aantaL gehinderden neemt iets toe. Het aantaL ernstig gehinderden en slaapverstoorden neemt duideLijk af. Vooral de doorgaande wegen
via de bebouwde kom van VaLkenswaard en DommeLen (Dommelseweg, Berg-

straat, Westerhovensweg) geven een duidelijke verbetering te zien: een
afname van de geluidbelasting met 3 dB(A) tot 4,5 dB(A). Ln het buitengebied
geLdt eenzelfde verbetering. Voor de overige wegen geLdt een toename tot
circa 2 dB(A).

ALternatief C is duideLijk geluidhygiënisch gezien beter dan de autonome

situatie. Ook in vergelijking met alternatief B geeft aLternatief C een verbetering te zien. De geluidbelastingen van woningen Langs de bestaande wegen
in de kom neemt met 2 tot 3 dB(A) af.

Het meest milieuvriendelijke aLternatief komt grotendeeLs overeen met aLternatief C met aLs geluidbeperkende maatregel:
. Een wegdekverharding die akoestisch gezien tenminste geLijkwaardig is
aan enkelLaags ZOAB (Lp.v. de referentieverharding = DAB of SMAO/11).

Weren van vrachtverkeer in Bergstraat en Dommelseweg en het buitengebied van Bergeijk.

Dit MM verschilt in het totaalbeeLd (m.n. het aantaL gehinderden) duidelijk
positief van alternatieven B en C aangezien langs de doorgaande wegen vanuit Valkenswaard naar Dommelen (DommeLseweg, Bergstraat en Westerhovenseweg) veel woningen zijn gelegen, die vanwege de afsLuiting voor
vrachtverkeer een duidelijk lagere geluidbelasting zullen ondervinden. Langs
de nieuwe Lage Heideweg zijn juist nauweLijks woningen geLegen.
Door het toepassen van geluidbeperkende maatregeLen op of aan de Lage

Heideweg verandert het aantal gehinderden langs de bestaande - ongewij-

zigde - wegen niet. Wel biedt het MM meer mogelijkheden voor de bouw
van woningen Langs deze nieuwe weg. ALs gevolg van de genoemde geluidbeperkende maatregeLen neemt de geluidbelasting langs de nieuwe Lage Hei-

deweg met circa 3,5 dB(A) af. Dit is iets meer dan een haLvering van de geLuidbelasting.
Stiltegebied Oe Malpíe

Door de realisatie van de Lage Heideweg zat het geluidniveau in het stiltegebied
toenemen. Concreet: de geluidcontour van 40 dB
(A) etmaalwaarde neemt toe van
circa 750 m vanaf de Luikerweg tot circa 1050 m (zie ook bijlage 6.3), hetgeen over-

eenkomt met een getuidtoename van circa 1,5 dBIA).

Het beleid van de Provincie Noord-Brabant is erop gericht deze verslechtering te

compenseren door bron- e%~~f overdrachtsmaatregelen. In dit geval moet een toename van circa 1,5 dB(A) worden gecompenseerd, hetgeen bijvoorbeeld te realiseren
is door het bestaande wegdek van de Luikerweg (DAB) te vervangen door een ge-

luidarme wegdekverharding, bijvoorbeeld ZOAB. Het oprichten van een geluidwal

langs de Luikerweg behoort ook tot de mogelijkheden, maar is minder voor de hand
liggend aangezien bronmaatregelen de voorkeur hebben in de beoordelingssystema.

tiek van de Wet geluidhinder.
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Industrielawaai
Industrielawaai is bij het beschouwen van de diverse alternatieven niet rele.
vant en meegenomen aLs autonome ontwikkeling in het kader VaLkenswaardZuid. Het Eurocircuit speeLt geen rol. Van beLang hierbij is de beLasting op

dichtst bijgelegen woning. Hierin is geen verandering. In het gebied langs de
nieuwe Lage Heideweg is het verkeersgeluid veruit maatgevend vanwege de
hoge verkeersintensiteiten, met geluidbelastingen van meer dan 50 dB(A).
Het industriegeluid speeLt een ondergeschikte rol, aangezien bij de invulling
van het industrieterrein zoveeL als mogelijk getracht moet worden de industriegeluidbeLasting van woningen onder de 50 dB(A) te houden.

Trilingen
Op grond van ervaring- en Literatuurgegevens is bekend dat de mate van
trilLinghinder samenhangt met het geluidniveau, het wegdektype, de ondergrond en het voertuigtype wat trillingen veroorzaakt. TrilLingshinder kan
worden ervaren binnen een zone van circa 50 meter van de weg. In de prak-

tijk betekent dit dat trilingen met name ervaren worden in het bebouwde
gebied Langs de Bergstraat en DommeLseweg. Ln onderstaande tabeL zijn de
scores van de verschilende aLternatieven weergegeven op het onderdeeL

trillingen.

~~~~~
Aangezien de aLternatieven voor de meeste wegen een (Lichte) daling van de
geLuid

beLasting en verkeersintensiteiten opleveren, neemt ook het aantal

trillingen langs de bestaande wegen af. Deze afname zaL het sterkst ervaren
worden in de kern van Dommelen, met name Bergstraat en Dommelseweg.

De maximaLe piekwaarden van de trillingen nemen het sterkst af in het MM
waar het vrachtverkeer wordt geweerd van de Bergstraat en DommeLseweg.
Daarnaast geldt voor eventueel nieuw te bouwen woningen langs de nieuwe
Lage Heideweg dat er bij een situatie zonder verkeersobstakels (drempeLs

e.d.) geen noemenswaardige trillingen te verwachten zijn.

Luchtkwaliteit
Voor zestien markante punten (zie Figuur 36 op de voLgende pagina) is de
Luchtkwaliteit bepaaLd Langs de rand van de weg. Op deze wegvakken veranderen de verkeersintensiteiten navenant aLs gevoLg van de Lage Heideweg.

Het MM kent een groter invloedsgebied dan de overige aLternatieven en
daarom is voor het MM op zes extra punten de luchtkwaliteit bepaaLd. Op
deze zes punten zijn bij de overige alternatieven geen relevante verschillen

aantoonbaar.
De normen uit het Bik worden in 2020 nergens overschreden. Er zijn danook
geen overschrijdingscontouren opgenomen in dit MER. Ln bijLage 6.4 zijn de
concentraties op de verschilende onderzochte wegvakken terug te vinden.
De concentraties zijn vermenigvuLdigd met de wegLengte waarvoor de bere-
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I.

keningen representatief en vergelijkbaar zijn. Ln onderstaande tabeL zijn de

scores weergegeven.
Tabel 38: Score Luchtkwaliteit

NO,
PM,o jaar

+

+
+

PMlO etmaaL

++

++

Totaal

++

+

+

Alle aLternatieven Leiden tot verbetering van de Leefbaarheid in Valkens-

waard en met name DommeLen door de ontlasting van de Bergstraat en DommeLseweg. Ook in Bergeijk zaL de luchtkwaliteit verbeteren door afnemende
verkeersdruk aLdaar.

Opvallend is de negatieve score voor het MMA op de stof PMlO (jaar). VerkLa-

ring hiervoor is het feit dat bij de beoordeling van het MM rekening is gehouden met de flankerende maatregelen op de omliggende wegen in Berge-

ijk. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit op deze wegen (Kempervennendreef, Burg. Aartslaan en Bergeijksedijk), maar is er sprake van een versLechtering van de lucht

kwaliteit Langs KLein Borkel, Luikerweg-Zuid en de N397

richting Bergeijk. Oorzaak is de sterke toename van de verkeersintensiteiten
op deze wegen. Daarbij moet opgemerkt worden dat wegen waar een verslechtering van de Luchtkwaliteit pLaatsvindt, met name de hoofdontsluitingswegen zijn en dat de verbeteringen voor de Luchtkwaliteit pLaatsvinden

op wegen van Lagere orde door bebouwd gebied.
(ar-I! model
De berekeningen zijn uitgevoerd met het (AR.

U model versie 5.0. Het model

houdt geen rekening met verhoogde/verdiepte wegligging en geluidswallen of -

schermen.
Het model is geschikt voor het toetsen van de stoffen die zijn opgenomen in het

Besluit luchtkwaliteit voor binnenstedeUjke situaties. Het model is ontwikkeld
voor berekeningen langs gemeentelijke en provinciale wegen. Het model is dus
niet geschikt voor het uitvoeren van berekeningen voor autosnelwegen.
(AR-IJ is niet geschikt voor het verantwoord doorrekenen van spitseffecten (tijdelijke congestie) en andere dynamische doorstromingsprofieten. (AR-Il rekent

namelijk met een gemiddelde snelheid voor de etmaatintensiteiten.
De achtergrondconcentratie wordt aangeleverd als landelijke database op kilometergrid door het RIVM. De basis hiervan is het Landelijk Meetnet Luchtkwali-

teit (LML). Het is mogelijk dat afzonderlijke meetposten een ander beeld geven

dan de geaggregeerde gegevens uit de database. Uit metingen blijkt soms een
lagere achtergrondconcentratie gemeten te worden dan uit de database volgt.
Jaarlijks kunnen meteorologische omstandigheden wisselen. Wisselingen in de

meteorologie op het gebied van bijvoorbeeld wind of temperatuur hebben grote
invloed op de concentraties van stoffen.
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Figuur 36: Meetpunten Luchtkwaliteit

X/

I

'\

~

In aLternatief B verbetert de situatie voor zowel NO, als PMlO per saldo. Omdat de situatie per saldo verbetert, is alternatief B aLs meest positief beoor-

deeld. Opvallend is dat aLternatief B beter scoort dan de andere alternatie-

ven. De reden hiervan is dat alternatief Boost.west georiënteerd is: een
alternatieve route voor de Dommelseweg. De andere alternatieven zijn meer
noord-zuid georiënteerd en daarmee minder aantrekkelijk als alternatief
voor de Dommelseweg.
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Alternatief C gaat uit van een Lage Heideweg ten westen van VaLkenswaardZuid. Voor NO, en PMlO verbetert de situatie per saLdo Licht ten opzichte van
de autonome situatie. Het alternatief scoort dan ook Licht positief.

Alternatief Ci komt in grote Lijnen overeen met aLternatief C. Het verschil is
de haakse aansLuiting van de Lage Heideweg op de Luikerweg. Door deze
aansluiting wordt een route via de Luikerweg aantrekkelijker. Voor NO, verslechtert de situatie per saLdo. Voor PMlO verbetert de situatie per saldo.

Omdat de stoffen onderling niet vergeLeken mogen worden en de situatie
voor NO, ten opzichte van de referentie situatie 20Z0 verslechtert (meer dan

aLternatief C), is het CL alternatief negatief beoordeeLd.
Binnen het MM worden de Bergstraat en DommeLseweg 30 km/ uur en wordt

de doorrijdbaarheid van Kempervennendreef, Bergeijksedijk - Fressevenweg
en Maaij - Burg. Aartslaan sterk verminderd. Hierdoor neemt de verkeersdruk
op met name de Luikerweg, Lage Heideweg, Dommelsedijk, Tienendreef en
Brouwerijdreef toe. Ook ontstaat er een toename op het tracé via Klein Bor-

keI. Het MM Leidt tot een daling van concentraties in met name de kern van
Dommelen. Door het vrachtverbod op de Dommelseweg en het invoeren van

30 km/uur wordt de DommeLseweg en de in het verlengde gelegen Bergstraat
in verhouding tot de overige alternatieven nog meer ontlast. Dit Leidt tot nog

Lagere concentraties. Voor de stoffen NO, en PMlO (etmaaL) scoort het MM
positief. Voor het PMlO (jaar) scoort het MMA negatief. Vanwege de negatieve

score voor het PMlO (jaar) moet het MM, conform de systematiek van het
Bik, aLs geheel
licht negatief beoordeeLd worden.

Verwachtingen voor 2010
Wanneer de Lage Heideweg eerder dan 2020 gereaLiseerd wordt, zal zeker bij
alternatief B en het MM sprake zijn van normoverschrijdingen op de Luikerweg en Zuidelijke Randweg. Voor aLternatief C is voor de potentiëLe probLeemwegvakken een indicatieve berekening gemaakt voor 2010. Daarbij is
op basis van de modellen 2004 en 2020 de autonome groei op de wegvakken
bepaaLd. VervoLgens is de verkeersintensiteit op de Luikerweg en Zuidelijke

Randweg bepaald. Bij alternatief C worden de normen net niet overschreden.
Omdat de intensiteiten op de betreffende wegvakken in aLternatief B en het

MM hoger zijn, wordt in deze alternatieven de norm naar verwachting wel
overschreden. Omdat op de andere wegen waar aLs gevolg van de Lage Hei-

deweg verkeersverschuivingen optreden naar verwachting de grenswaarden
niet overschreden zullen worden, lijkt het in 2010 niet mogelijk om te salderen. ALs de Lage Heideweg en Valkenswaard-Zuid eerder ontwikkeld wordt,
wordt aanbevoLen aanvullende maatregelen te treffen, ook in gevaL van aLternatief C. ALternatief C kan bij gedetaileerdere berekeningen mogelijk ook

negatiever uitvallen. Bij ongunstige meteoroLogische condities is namelijk al
sprake van een normoverschrijding. Een mogelijke maatregel is het instellen
van een mitieuzone voor vrachtverkeer.
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Luchtkwaliteitsplan
De gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben een gezamenlijk luchtkwaliteitsplan

opgesteld met maatregelen. De voorgestelde maatregelen blijken veelal te weinig
effect te hebben. Vooral de Westparallel wordt aangegeven als belangrijke maatregel

om de concentraties en blootgestelden in Valkenswaard en Aalst te verminderen.

Daarnaast blijkt het instellen van een vrachtverbod effecten te sorteren. In het plan
van aanpak wordt geconcludeerd dat aanvullende maatregelen echter nodig zijn naast
een eventueel vrachtverbod en de WestparaUel. In de rapportage is nog geen voorstel
gedaan tot aanvullende maatregelen. Op basis van de berekeningen voor de Lage

Heideweg, blijkt afhankelijk van de keuze van het alternatief de luchtkwaliteit te
verbeteren. De verbeteringen treden in alle alternatieven met name op in de kern
Dommelen en niet in Valkenswaard. De Lage Heideweg draagt dan ook niet bij aan
het oplossen van de bestaande knelpunten in Valkenswaard. Het is daarbij de vraag in

hoeverre een vrachtverbod in de kern van Valkenswaard effect heeft en uitvoerbaar
is. In het kader van de studie naar de Europalaan is gebleken dat een vrachtverbod op

de Eindhovenseweg (tussen Valkenswaard en Aalst) grote negatieve consequenties
heeft voor de Heikantstraat en de WHlibrorduslaan in Waalre. Aanvullend zou daar

dan ook een vrachtverbod ingesteld moeten worden. Dit is echter erg rigoureus en
niet handhaafbaar omdat het bestemmingsverkeer wel gebruik mag maken van deze

wegen. In het kader van de berekeningen voor het MER is dan ook geen rekening

gehouden met een vrachtverbod, om niet te rekenen met een maatregel die in de
toekomst waarschijnlijk niet realiseerbaar is.

6.3.6

Externe veilgheid

Ln onderstaande tabeL is de score van de alternatieven op het onderdeeL

externe veiligheid weergegeven.
Tabel 39: Score Externe veiligheid

Aspect
Lnrichtingen
BuisLeidingen

Nul

B

C

MM

0

0

0

0

0

-

Weg

0

0

0

+

Water

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spoor

Totaal

Over het algemeen hebben de aLternatieven geen effecten op het aspect
externe veilgheid. Overall scoren de aLternatieven dan ook neutraaL ten

opzichte van de autonome situatie. Uitzondering is het onderdeeL buisleidin-

gen, want aLLe alternatieven kruisen deze Leiding. Het MM scoort positief
ten aanzien van wegtransport vanwege het weren van vrachtverkeer uit de
kern Dommelen.
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Inrichtingen
De risicocontouren van de inrichtingen zijn dusdanig beperkt dat de verschiL-

lende aLternatieven geen effecten hebben op de (risicocontouren van de)
inrichtingen en vice versa.

Vervoer gevaarlijke stoffen via buisleiding
Op basis van de diameter (8 inch) en het type stof (Kl) heeft de buisLeiding
een toetsingsafstand van 27 meter en is de afstand tot woonbebouwing, een
bijzonder object, een recreatieterrein of een industrieterrein 5 meter. Bin-

nen de 5 meter is geen bebouwing25 toegestaan. Binnen 27 meter is bebou-

wing wel toegestaan, mits dit voLdoende wordt gemotiveerd. In onderstaande
tabel staan de resultaten van de bebouwingsafstand en de toetsingsafstand

voor de verschilende aLternatieven beschreven. De toetsingsafstand is vergelijkbaar met het invloedsgebied van het groepsrisico: de bebouwingsafstand

met de PR 10.6 contour.
Tabel 40: Bebouwings-/toetsingsafstand

Huidige

Bebouwingsafstand I' 5 m)
Geen

Toetsingsafstand (, Z7 m)

Geen

Mogelijke overlap toetsingsafstand reLevant met plangebieden GD-U3, GD-U6 en Bedrij-

Geen

situatie
AO

venterrein in Valkenswaard~
Zuid
B

Kruising buisLeiding met

Lage Heideweg
C

Kruising buisleiding met

Lage Heideweg
CL

Kruising buisleiding met
Lage Heideweg

MM

Kruising buisLeiding met
Lage Heideweg

Kruising buisleiding met Lage
Heideweg
Kruising buisleiding met Lage
Heideweg
Kruising buisleiding met Lage
Heideweg
Kruising buisLeiding met Lage
Heideweg

Vervoer gevaarlijke stoffen via weg
Uitgegaan wordt van vervoer van gevaarlijke stoffen via zoweL de N69 als de
Lage Heideweg. In de risicoatlas wordt gesteLd dat wanneer de vervoersstromen gevaarlijke stoffen in tankwagens per jaar kLeiner is dan 7500, een 80
km/uur weg geen PR contour heeft. Ln alle aLternatieven is dit het gevaL.

25 Een weg is te beschouwen ats een bouwwerk als boven bedoeld. Het kruisen van de buis-

leiding vergt maatregelen aan de constructie van de weg welke in overleg met de leidingbeheerder genomen moeten worden.
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Het groepsrisico gaat uit van de maximale bevolkingsdichtheid in het in.

vloedsgebied van de weg. In onderstaande tabel zijn de resultaten voor het
groepsrisico weergegeven.
Tabel

41 : Groepsrisico

Groepsrîsico

Huidige situatie
NuL

Geen overschrijding
Bij de gebieden "gemengd- uit te werken 3, 4 en 6" langs
de N69 rekening houden met maximaaL 100 inwoners per
hectare (tot ZOO meter), of risicoberekening uitvoeren.

B

Bij de gebieden "Gemengd - uit te werken 3, 4 en 6"
langs de N69 en de Lage Heideweg rekening houden met
maximaal

100 inwoners per hectare (tot 200 meter) bij

eenzijdige bebouwing, af 50 bij tweezijdige bebouwing,
of een risicoberekening uitvoeren.
C

Bij de gebieden "Gemengd - uit te werken 3, 4 en 6"
Langs de N69 en de Lage Heideweg rekening houden met
maximaaL 100 inwoners per hectare (tot 200 meter) of

een risicoberekening uitvoeren.

MM

Bij de gebieden "Gemengd - uit te werken 3, 4 en 6"
langs de N69 en de Lage Heideweg rekening houden met
maximaal 100 inwoners per hectare (tot 200 meter) of
een risicoberekening uitvoeren.

In de tabel is voor elk alternatief aangegeven met welke maximale inwoneraantallen rekening moet worden gehouden binnen een contour van 200 meter
langs de weg waarover gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Dit zijn

aLgemeen geldende uitgangspunten voor de bepaLing van het groepsrisico. In
pLaats hiervan kan er ook voor gekozen worden om een risicoberekening uit

te voeren waaruit blijkt hoe groot het groepsrisico in de specifieke situatie
is. Ln eLk van de onderzochte alternatieven is de afstand van de weg tot aan

de (geprojecteerde) structureLe woonbebouwing , 200 meter. Het vervoer
van gevaarlijke stoffen over de Lage Heideweg heeft dan ook geen invloed op
de ontwikkeling van VaLkenswaard-Zuid.

In het MM krijgen de Bergstraat en Dommelseweg een verbod voor vrachtverkeer, alsmede een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor scoort het

MM licht positiever dan de andere aLternatieven op dit deelaspect.
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Figuur 37: Toekomstige situatie Externe Veilgheid volgens MN

lfrihi:n1len
. ...Q.....,.~..oJK'._q__...1

o n-... A:.i:,
~1'""~~I""U-~-'.;V.:I~
r: lLu,H4""' ~"~J" 1:.... 'M~)

TnlO'P . Wl

-Tiv.......~

.. .. . lu-- ~ i..,.."w.'I"t-w ,~..-"'''~.,

p,1~"" _-;i¥,p ~"I'_I

l"'~",' _.) ,lq 1to~.:!1 ,-;

- ".~,. )'._~;.l..1 ir"J ....,".....1... ",..,~dy tM.-.¡ . ~.'r'_
T,iI~l1' i.1d1nt

- 'rw.c..~ ~..:.,. ~...ol

'3..I'l't..~,.~..
-iT _o:l-P:r':~"".II'

6.3.7

~
N

Gezondheid

Mogelijk relevant voor de gezondheid als gevolg van de uitvoering van de

voorgenomen plannen zijn:
Luchtverontreiniging.
GeLuid.

Stank.
Externe Veiligheid.
Ln deze paragraaf vindt de vertaaLslag pLaats van de gevolgen van deze as.
pecten naar de menselijke gezondheid. Deze score (zie onderstaande tabel)
kan derhaLve afwijken van toetsing van de aspecten aan wet- en regelgeving.
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Tabel 42: Score Gezondheid

Luchtkwaliteit
GeLuid

+

++

Stank

o

o

o

Externe Veiligheid

o

o

TotaaL

+

+

o
+++

Luchtverontreiniging
Wegverkeer en luchtverontreiniging
In onderstaande tabeL is de score van de verschillende aLternatieven op het
onderdeeL Luchtverontreiniging (gezondheid) weergegeven.

Het MM geeft de beste gezondheidsscore voor de effecten op de mens met
betrekking tot de Luchtkwaliteit. Dit wordt veroorzaakt doordat bij dit aLter.
natief de Bergstraat en DommeLseweg omgezet worden in een 30 km/h regime, tevens krijgen de wegen ten zuiden van de Lage Heideweg belemmeren-

de maatregelen voor doorgaand autoverkeer. De andere alternatieven geven
een (lichte) verbetering van de luchtkwaliteit aan ten opzichte van de autonome ontwikkelingen in 20Z0.
De verschilen in luchtkwaliteit voor de verschilende aLternatieven (op basis

van jaargemiddelden PMlO) zijn nihiL. Alle toekomstige situaties geven aan
dat de situatie per saLdo zal verbeteren. Alleen voor de nieuwe ontwikkeLde
wegen is dit niet het gevaL. Op de DommeLsedijk en Bergstraat zaL de

Luchtkwaliteit verbeteren in alle aLternatieven ten opzichte van de autonome
ontwikkeling.

MM Laat de beste situatie zien, vanwege de verkeerskundige maatregeLen in

de kern Dommelen en rondom Bergeijk. Ln totaliteit zijn de verschilen in
luchtkwaliteit van de verschillende situaties bijna te verwaarlozen.
Met betrekking tot de beoordeling van de gezondheid, blijven alle wegvakken
in alle alternatieven de streefwaarde (, 20 ~g/m') overschrijden, maar

worden de grenswaarden (, 40 ~g/m') niet overschreden.

De berekeningen voor NO, laten zien dat in de huidige situatie de jaargemiddelde grenswaarde (, 40 ~g/m') wordt overschreden. In de toekomstige
scenario's scoort de MM het beste, daarna gaat de voorkeur uit naar alternatief B. ALternatief C geeft een beperkte verbetering van de Luchtkwaliteit

aan. Voor alle verschillende alternatieve varianten worden de grenswaarden
niet, maar de streefwaarden (0,4 ~g/m3) voor de gezondheid wel overschre-

den.
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Bedrijven en luchtverontreiniging
Ten aanzien van de luchtverontreiniging kan het gepLande industrieterrein
binnen het plangebied van invLoed zijn op de gezondheid. Binnen het kader
van deze MER zijn er geen gegevens bekend over de te situeren bedrijven op
het bedrijventerrein.

Geluid
Wegverkeer en geluid
In onderstaande tabeL is de score van de verschillende alternatieven op het

onderdeel wegverkeerslawaai (gezondheid) weergegeven.

Bij alternatief B is een toename van de geLuidshinder waar te nemen. De
ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden nemen weL af. ALternatief C

zorgt voor een verbetering van de geluidshinder ten opzicht van de autonome
ontwikkeling. Met name is er sprake van een afname van de ernstig gehinderden en ernstig slaapverstoorden.
Ln het MM worden enkeLe geLuid
beperkende maatregeLen genomen die een
bijdrage Leveren aan de reductie van het aantal (ernstig) gehinderden en

slaapverstoorden. Het MM scoort dan ook beter dan aLternatief C. Daarmee
is het MM het beste aLternatief met betrekking tot gezondheid en geLuid.

Uit de resuLtaten blijkt dat de geluidbelasting op een aantal relevante bestaande wegen (DommeLseweg, Luikerweg, Zuidelijke Randweg) significant
afneemt ten opzichte van de autonome ontwikkelingen en de huidige situa-

tie. Het aantaL gehinderden in hogere geluidbelastingklassen neemt af. Dit is
exclusief nieuwe woningen in het plangebied. De realisatie van de Lage Hei10)

deweg zorgt echter weL bij een aantaL bestaande woningen (maximaal

voor hogere geluidswaarden.

Het geluidsonderzoek geeft geen absolute waarden voor geLuidsbelasting in
en om het plangebied. Wel wordt voor een aantal representatieve geLuidsge-

voelige objecten aangegeven in welke geluidsbelastingklasse ze vaLLen. In
onderstaande tabel staat het aantaL woningen met geluidsbelastingklasse

voor de verschilende scenario's.
Tabel 43: Aantal woningen absoluut en relatief t.O.V. autonome situatie

Geluidsklasse

Huidig

Nul

MMA

C

B

40.45 dB(A)

234

72

327

100

357

109

303

93

232

71

45-50 dB(A)

139

95

146

100

172

118

173

118

208

142

50.55 dB(A)

140

110

127

100

146

115

96

76

134

106

55-60 dB(A)

186

106

175

100

154

88

187

107

236

135

, 60 dB

205

85

242

100

221

91

197

81

93

38
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Tabel 44: Gehinderden (2,3 inwoners per woning)
Huidig

Totaal

2079

89

gehinderden
Ernstig

NuL

233

MMA

C

B

100

2415

103

2199

94

2077

89

9

229

89

256

100

238

93

220

86

153

60

275

89

309

100

296

96

271

88

204

66

gehinderden
Ernstig

slaapver-

stoorden

In de bovenstaande tabellen is te zien hoeveel woningen en mensen hinder,
ernstige hinder of ernstige slaapstoringen hebben in de verschillende aLterna-

tieven (dit is exclusief eventuele nieuwe woningen in het plangebied).
Bedrijven en geLuid

De resultaten van het MER geven aan dat circa 10 bestaande woningen een
geluidbelasting krijgen van 50dB(A) of meer. Bij de geluidsberekeningen voor
het industrieterrein is een kaart opgenomen met de getuidscontouren voor
het gebied. Op basis van deze kaart is waar te nemen dat in de autonome
situatie de geluidscontouren voor ernstig gehinderden en ernstig sLaapver-

stoorden (tot 50 dB(A) alleen over het geplande bedrijventerrein ligt en dus
geen negatieve invloed heeft voor de woningen. De geluidscontouren voor
gehinderden (40 tot 50 dB(A)) Ligt wel

over de geplande woongebieden en

gemengde gebieden heen.
De verschilende alternatieven voor de Lage Heideweg zijn niet van invLoed
op geluidshinder vanuit het bedrijventerrein.

Stank
De huidige situatie en autonome ontwikkeling ten aanzien van stankhinder is
beschreven in hoofdstuk 4. De in dit hoofdstuk onderzochte aLternatieven

hebben geen invLoed op of van 'stank'. Op dit aspect zijn de aLternatieven
derhalve niet onderscheidend.

Externe Veiligheid
De behandeling van het onderwerp Externe Veiligheid beperkt zich tot overlijdensrisico's, in Lijn met de GES-methodiek. Het onderzoek geeft aan dat
het plaatsgebonden risico kleiner is dan 1 op 1 miljoen. De oriënterende

waarde voor groepsrisico wordt in geen van de alternatieven overschreden.
Conclusie is dat de alternatieven geen noemenswaardige gezondheidseffecten tot gevoLg hebben als het gaat om het overlijdensrisico door calamiteiten
met gevaarlijke stoffen. Dit aspect is niet onderscheidend tussen de verschilLende alternatieven.
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6.4

Gebruiksfuncties

Van de verschilende alternatieven is de invloed onderzocht op de gebruiks-

functies in het plangebied in de autonome situatie. Hierbij is onderscheid
gemaakt in een positieve invloed (bijdrage aan de ontwikkeLing van de gebruiksfunctie) of een negatieve invLoed (beLemmerend voor de ontwikkeling

van de gebruiksfunctie). Ln onderstaande tabeL zijn de scores samengevat.
Tabel 45: Score Gebruiksfuncties

Aspect
Landbouw
Recreatie

MM

NuL

B

C

0

-

0

0

0

+

++

++

Wonen en werken

0

0

0

KabeLs en Leidingen

0

-

-

-

0

-

0

0

TotaaL

ALternatieven C en MM scoren positief ten opzichte van de autonome ontwikkeLing en onderscheiden zich niet van elkaar. Dit vanwege het identieke

tracé. Alternatief B scoort minder dat de overige alternatieven. Dit komt met
name door de Ligging door het Dommeldal wat een beLemmering oplevert
en recreatie. Daarnaast heeft

voor de ontwikkeling van extensieve landbouw

aLternatief B door haar ligging door het nieuw te ontwikkeLen ValkenswaardZuid de meeste negatieve invLoed op de woon- en leefomgeving.

6.4.1

Landbouw

Door de autonome ontwikkeling zal de Landbouw in het plangebied pLaats
moeten maken voor woningbouw

en een bedrijventerrein. Uitzondering hier-

op is de extensieve landbouw nabij de Dommel: deze zal blijven bestaan en
verder worden ontwikkeLd. In onderstaande tabel zijn de scores van de aLternatieven op het aspect landbouw weergegeven.

~~~~~
De verschillende aLternatieven voor de Lage Heideweg hebben geen invloed

op gebruik van de grond voor landbouw, alle alternatieven zijn immers gelegen in het plangebied VaLkenswaard-Zuid. Uitzondering hierop is alternatief

B. Vanwege de doorsnijding van het Dommeldal kan dit beperkingen opleveren voor de ontwikkeling van extensieve landbouw. Als gevolg van het Land-

inrichtingspLan Keersop - Bergeijk zaL de landbouwgrond buiten het plangebied ten noorden van de DommeLsedijk gebruikt worden voor natuurontwik-

keling.
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6.4.2

Recreatie

In onderstaande tabeL zijn de scores van de aLternatieven op het aspect recreatie weergegeven.

~~~~~

Alle alternatieven voor de Lage Heideweg bieden mogelijkheden voor recreatieve fietsvoorzieningen en betere bereikbaarheid van het Eurocircuit, De
Kempervennen en het gebied De MaLpie. De alternatieven zijn hierin niet
onderscheidend.
Het Dommeldal kent een belangrijke recreatiefunctie, met name voor wandeLaars en fietsers. Met de doorsnijding van het Dommeldal door aLternatief
B wordt de recreatieve beLeving van het gebied verminderd. DerhaLve scoort

aLternatief B minder goed op dit onderdeel dan alternatief C en MM.

6.4.3

Wonen en Werken

In onderstaande tabeL zijn de scores van de alternatieven op het aspect wonen en werken weergegeven.

Bestaande woon- en bedrijfsbebouwing wordt zoveeL mogeLijk ingepast in het
nieuw te ontwikkeLen gebied VaLkenswaard-Zuid. Het plan VaLkenswaard-Zuid

voorziet ook in de bouw van minimaal 300 woningen en de realisatie van
circa 30 hectare bedrijventerrein.

Het tracé van aLternatief B kruist bestaande woonbebouwing aan de Venberg-

seweg. Hier zal de functie wonen dienen te verdwijnen ten behoeve van
verkeer. ALternatieven C en MM Laten de bestaande woningbouw in het
gebied ongemoeid.
Daarnaast heeft aLternatief B, vanwege haar Ligging nabij de nieuwe woning-

bouw, de meeste nadelige effecten op het woongenot en de directe leefom-

geving. ALternatief C en het MM zijn verder gelegen van woonbebouwing.

6.4.4

Kabels en leidingen

Ln onderstaande tabeL zijn de scores van de alternatieven op het aspect ka.

bels en Leidingen weergegeven.

~~~~~
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Van belang is met name de koolstoffen transportleiding van DSM. Alle alter-

natieven kruisen deze leiding ter hoogte van de Victoriedijk (alternatief C en
MM), dan wel Venbergseweg (aLternatief B). Vanwege de belemmeringszone
van 5 meter (zie ook externe veiligheid) zullen in het gevaL van het kruisen
van deze leiding civieltechnische maatregeLen genomen moeten worden. Dit
aspect is voor de verschilende aLternatieven niet onderscheidend.

De verschilende aLternatieven kruisen allen de watertransportleiding ter
hoogte van de Keersopperdreef. Hierin zijn de aLternatieven niet onderscheidend.

Vanwege de aanname dat de nafta-leiding niet in gebruik is c.q. niet meer
aanwezig is, is de in de effectbeoordeling deze leiding buiten beschouwing

geLaten.

I
i
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VERGELIJKING EN
VOORKEURSALTERNATIEF
In dit hoofdstuk zal ten behoeve van een weloverwogen besluitvorming een
onderlinge vergelijking van de diverse alternatieven plaatsvinden. De onderlinge vergelijking van verschilende alternatieven (alternatief B, alternatief
C en MMA) betreft de milieueffecten, waarbij het nulalternatief als refe-

rentiekader wordt gebruikt. Bij de vergelijking is een weging van de afzonderlijke mileu-aspecten toegepast.
Bij de onderlinge vergeUjking ;s uitgegaan van de gegevens van de voorgaan-

de hoofdstukken. Zo is in hoofdstuk 4 het nu/alternatief beschreven. In
hoofdstuk 6 is per mileuaspect een beschrijving gegeven van de mileueffecten von de diverse alternatieven.

7.1 Vergelijking en voorkeursalternatief

Ln onderstaande tabeL is de totaalscore van de alternatieven B, C en MM op
de verschilende aspecten weergegeven. De score is gewogen. De autonome
ontwikkeling in ZOZO (nuL-situatie) is het referentiekader.

Tabel 46: Totaalscore

Bodem en water

Natuur

0

0

+

++

Landscha

Archeo(o ie
Getuid, tritlingen

+

+

++

en luchtkwaliteit
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Algemene conclusie
Op basis van de totale effectscore van de alternatieven en rekening houdend
met de weging van de verschiLlende milieuaspecten ten opzichte van elkaar

scoort het MM het beste. Met name de positieve score op de aspecten ver.
keer en vervoer, natuur en gezondheid dragen hieraan bij. Hoofdoorzaak van

dit resuLtaat is de constatering dat met de maatregeLen van het MM het
doorgaande verkeer het beste wordt gefaciLteerd op hoofdwegen en maximaaL uit de kernen en secundaire wegen wordt geweerd. Bovendien hebben
de mitigerende maatregelen in het MM een positieve uitwerking op de score

voor het aspect natuur in vergelijking met de andere alternatieven.
ALternatief C scoort beter dan aLternatief B. Hoofdoorzaak van dit verschil is
terug te voeren op de doorsnijding van het Dommeldal door aLternatief B. Dit

brengt tal van negatieve effecten met zich mee, van recreatie tot landschap
en van natuur tot bodem.
Weging
In de totaaltabel is een weging van de verschilende onderzochte aspecten
toegevoegd. De totaalscore van de negen aspecten is gelijkgesteLd aan 100.
Het zwaarste tellen de aspecten Natuur, Verkeer en vervoer, Geluid, trillin-

gen en Luchtkwaliteit en Gezondheid. Hier Liggen directe reLaties met de
doeLstellingen van de initiatiefnemer met de Lage Heideweg. Natuur vanwege de hoge natuurwaarden van de Dommel en de Keersop. De overige aspec-

ten vanwege de grote problemen nu en in de toekomst met verkeershinder
en leefbaarheidsproblemen in de kernen van Dommelen, VaLkenswaard en

ook Bergeijk. Elk van deze aspecten is een weegfactor van 15 toegekend.
Minder zwaar worden de elementen bodem en water, landschap, externe
veiligheid, archeoLogie en gebruiksfuncties gewogen. Zij kennen ieder een
weegfactor van 8.
In de tabeL is score van eLk aLternatief op een aspect vermenigvuldig met de

weegfactor. De gewogen score is volgens onderstaand schema bepaaLd.
Minder dan -21
-11 tot en met -20
-1 tot en met -10
o

o

+

1 tot en met 10
11 tot en met 20

++

Meer dan 20
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De totaalscore per aLternatief is bepaaLd door aLLe plussen en minnen bij
eLkaar op te tellen.

Doelstellngen
Ln hoofdstuk 2 zijn de doeLstellingen van de initiatiefnemer met de aanleg
van de Lage Heideweg geformuLeerd. Ln deze paragraaf worden de doeLsteL-

Lingen kort aangehaaLd en wordt aangegeven in weLke mate het best scorende alternatief (het MM) aan deze doeLstellingen voLdoet.

De Lage Heideweg moet een bijdrage Leveren aan het oplossen van de
huidige en toekomstige Leefbaarheidproblemen in de kernen Dommelen
en VaLkenswaard, meer in het bijzonder door het ontlasten van de be-

staande oost-west verbinding BergstraatiDammelseweg. Het MM draagt
in grote mate bij aan deze doeLstelling.

De Lage Heideweg moet het toekomstige plangebied Valkenswaard-Zuid
en de daarmee samenhangende ontwikkeling van natuur en recreëren

adequaat ontsluiten voor het verkeer. Het MM zorgt voor een adequate
ontsluiting van het plangebied.
De Lage Heideweg moet de verkeersdruk van met name vrachtverkeer op

de route Bergeijksedijk / Fressevenweg terugbrengen. Door het verbod
voor doorgaand vrachtverkeer op deze wegen voldoet het MM aan deze
doeLsteLLing.
. De Lage Heideweg moet zodanig worden getraceerd, dat ze in de toekomst eventueel

onderdeel kan uitmaken van een nieuwe wegverbinding

paralleL aan de N69. Het tracé van het MM staat een toekomstige west-

parallel niet in de weg.

Randvoorwaarden
Naast bovenstaande doelstellingen zijn voor de Lage Heideweg randvoor-

waarden van beLang, die zijn afgeleid uit beleid en wet- en regelgeving. Het
MM voldoet vanwege de genomen mitigerende maatregeLen en tracékeuze
aan deze randvoorwaarden.

De Lage Heideweg moet optimaaL rekening houden met de aanwezige en
potentiëLe natuurwaarden in het gebied. Concreet betekent dit dat:

beslag op de beschermde natuurgebieden en overige
waardevoUe natuur moet worden voorkomen c.q. tot een minimum

o direct ruimte

worden beperkt;
o voorkomen moet worden dat de beekdalen van DommeL en de Keers-

op ten opzichte van de bestaande situatie extra worden doorsneden;
o effecten op beschermde soorten moeten worden voorkomen c.q. tot

een minimum worden beperkt;
o potentiële positieve effecten waarmee een bijdrage kan worden ge-

leverd aan de ontwikkeling van (nieuwe) natuur zoveeL mogelijk

moeten worden benut.
De Lage Heideweg moet een zo groot mogeLijke bijdrage leveren aan de
verbetering van de Leefbaarheid in de kernen VaLkenswaard en Domme-
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len. Ze moet tenminste voLdoen aan de wettelijke normen op het gebied
van geLuid, lucht en externe veiligheid.

De watervoerendheid, de waterkwaliteit, de bodemkwaliteit en het
bergend vermogen van de DommeL en de Keersop mogen niet negatief
beïnvLoed worden.

Relevante en beschermde landschapselementen, cuLtuurhistorische
structuren en archeologische waarden moeten zoveel mogelijk behouden

worden. De Lage Heideweg moet optimaal ingepast worden in de omgeving.
. Er moet een zo groot mogelijk aandeel

openbaar vervoer en fietsgebruik

worden bewerkstelligd.

7.2 Conclusie per aspect
Onderstaand wordt per aspect een korte toeLichting op de resultaten gege-

ven. De zwaarst gewogen aspecten zijn het eerst genoemd.

Verkeer en vervoer
In alle alternatieven wordt de situatie voor verkeer en vervoer beter dan de
autonome ontwikkeling. De verschilen tussen de alternatieven is gering en

per saldo scoren de alternatieven B en C gelijk. Het MM scoort het beste.
ALternatieven B en MM scoren beter dan aLternatief C op het aspect afwikkeling en bereikbaarheid. Alternatief B is het meest geschikt om aLs alterna-

tief te dienen voor het oost-west verkeer. Door de flankerende maatregelen
fungeert het MM aLs beste aLternatief om het doorgaande verkeer uit de
kernen te weren en te verplaatsen naar de stroomwegen door het gebied.

Alternatieven C en MM scoren beter op het aspect barrièrewerking, vanwe.
ge de barrièrewerking die de Lage Heideweg zelf kent voor VaLkenswaard-

Zuid in geval van aLternatief B. Het MM scoort op het gebied van verkeersveiligheid beter dan aLternatieven B en C. Met name doordat het MM het
verkeer concentreert op de gebiedontsluitingswegen en de Laagste intensitei-

ten kent op de entoegangswegen.
Natuur
Essentieel

onderscheid tussen de verschilende aLternatieven is dat aLterna-

tief B zoweL de (waardevolle) beekdalen van Keersop als Dommel kruist.
Alternatief C en MM kruisen alleen de Keersop. Het MM voorziet bovendien
in een aantal maatregelen met als oogmerk om de negatieve effecten op
natuur te beperken, dan wel positieve effecten op natuur te genereren. Dit

onderscheid tussen de aLternatieven vertaaLd zich in de effectscores waar het
MM het beste scoort gevoLgd door aLternatief C en alternatief B.

GeLuid, trilLingen en Luchtkwaliteit
Voor alle aLternatieven geldt dat zij verbetering brengen ten opzichte van de
autonome situatie. ALternatief B is het meest gunstig voor de luchtkwaliteit

De reden hiervan is dat alternatief B oost-west georiënteerd is; een alterna-
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tieve route voor de Dommelseweg. Voor luchtkwaliteit scoort het MM nega-

tief. Reden is de grote toename van verkeer op de doorgaande wegen buiten
bebouwd gebied, waardoor de situatie ten opzichte van de autonome situatie
versLechtert. Het MM scoort het beste op de onderdeLen trillingen en weg-

verkeerslawaai. Reden hiervoor is dat het MM het meeste verkeer uit de
bebouwde gebieden trekt. Ook aLternatief C scoort ten aanzien van het aspect wegverkeerslawaai beter dan aLternatief B. Het aantaL gehinderden

neemt sterker af.

Gezondheid
Binnen dit aspect vindt de vertaalslag pLaats van de gevoLgen van de aspecten geluid, stank, Luchtkwaliteit en externe veiligheid naar de menselijke
gezondheid.
Het MM geeft de beste gezondheidsscore met betrekking tot de LuchtkwaLi-

teit. Dit wordt veroorzaakt doordat bij dit alternatief de Bergstraat en DommeLseweg omgezet worden in een 30 km/h regime, tevens krijgen de wegen
ten zuiden van de Lage Heideweg belemmerende verkeersmaatregelen voor

doorgaand autoverkeer. De andere aLternatieven geven een (lichte) verbetering van de luchtkwaliteit aan ten opzichte van de autonome ontwikkelingen
in 20Z0.
Het MM scoort tevens het beste ten aanzien van geLuid. In het MM worden

enkele geluidbeperkende maatregeLen genomen die een bijdrage Leveren aan
de reductie van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden. Bij

alternatief B is een toename van de geluidshinder waar te nemen. De ernstig
gehinderden en ernstig slaapverstoorden nemen wel af. ALternatief C zorgt

voor een verbetering van de geluidshinder ten opzicht van de autonome
ontwikkeling, met name ten aanzien van het aantal ernstig gehinderden en
ernstig slaapverstoorden.
De aspecten stank en externe veiligheid zijn in dit kader niet onderscheidend
tussen de alternatieven.
Bodem en water

Op bodemgebied scoort aLternatief B op aLLe aspecten sLechter dan alterna-

tief C en MM. Voornaamste oorzaak hiervan is de doorsnijding van het
Dommeldal door alternatief B. Op watergebied zijn de alternatieven nauwe.
Lijks onderscheidend. Alternatief B scoort iets minder goed, met name vanwege de effecten op grondwaterkwaliteit en het omliggende natuurgebied.

De oorzaak is de invLoed van de noodzakeLijk drainage van aLternatief B ter
hoogte van het DommeldaL.

Landschap
Het MM scoort het beste op het aspect Landschap, met name door de voorgestane maatregeLen bij de huidige doorsnijding van de Keersop. Alternatief
C scoort beter dan alternatief B, omdat alternatief C bijdraagt aan de land-

schappelijke afronding van het stedeLijk gebied van Valkenswaard. Bovendien
leidt alternatief C tot een betere planopzet voor VaLkenswaard-Zuid.
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ArcheoLogie

Vanwege de gelijke tracering van de alternatieven in het gebied met hoge
archeoLogische verwachtingswaarde is dit aspect tussen de aLternatieven niet

onderscheidend.

gebied betref-

De cuLtuurhistorische en aardkundige waarden binnen het plan

fen met name de bosgebieden en het beekdal van de DommeL. De cuLtuurhis-

torische waarde van het Keersopdal is beperkt. ALtenatief B doorsnijdt het
Dommeldal en tast daarmee de aardkundige waarden aan. De tracés van
alternatief C en MM kennen geen doorsnijding van het DommeldaL. Alterna-

tieven B, C en MM doorsnijden de historische groenstructuur in het gebied
tussen de Victoriedijk, de Luikerweg en de Mgr.smetsstraat.
Externe veilgheid

Over het aLgemeen hebben de aLternatieven geen effecten op het aspect

externe veiligheid. Overall scoren de aLternatieven dan ook neutraaL ten
opzichte van de autonome situatie. Uitzondering is het onderdeel buisleidingen, want alle alternatieven kruisen een leiding met een contour voor exter-

ne veiligheid. Het MM scoort positief ten aanzien van wegtransport vanwege
het weren van vrachtverkeer uit de kern Dommelen.

Gebruiksfuncties
Alternatieven C en MM scoren positief ten opzichte van de autonome ont.
wikkeling en onderscheiden zich niet van eLkaar. Dit vanwege het identieke

tracé. Alternatief B scoort minder dat de overige alternatieven. Dit komt met
name door de Ligging door het Dommeldal, hetgeen een belemmering opLevert voor de ontwikkeling van extensieve landbouw

en recreatie. Daarnaast

heeft aLternatief B door haar Ligging door het nieuw te ontwikkeLen VaLkens-

waard-Zuid de meeste negatieve invLoed op de woon- en Leefomgeving.

7.3 Voorkeursalternatief

Op basis van de effectscores en de vergelijking tussen de verschillende alternatieven wordt het voorkeursalternatief geformuleerd. Het voorkeursalterna.

tief voor de aanLeg van de Lage Heideweg is het Meest MilieuvriendeLijk Alternatief. Dit aLternatief voldoet enerzijds aan de doeLsteLlingen van de initi-

atiefnemer en anderzijds kent dit aLternatief de minst negatieve effecten op
het milieu. Het voorkeursalternatief zaL ook aLs zodanig worden betrokken in
de bestemmingsplanprocedure voor de Lage Heideweg. Het voorkeursaLterna-

tief dient in combinatie gezien te worden met onderstaande compenserende
en mitigerende maatregelen.

Valkenswaard-Zuid
Het plangebied Valkenswaard-Zuid is in deze MER studie benoemd aLs autonome ontwikkeLing. Gezien de te doorLopen planprocedures is het echter
geen onherroepelijk gegeven dat Valkenswaard-Zuid geheeL of gedeeLtelijk
gerealiseerd wordt zoals in deze MER wordt verondersteLd. ZoLang het pLan
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niet daadwerkelijk gereaLiseerd is, blijft hierover een mate van onzekerheid
bestaan.
Om de invLoed van het pLan Valkenswaard-Zuid te bepalen is het verkeers-

madel doorgerekend voor de situatie met de Lage Heideweg en zonder de
realisatie van VaLkenswaard-Zuid. De uitkomst Laat zien dat de verkeersintensiteiten op de meeste onderzochte wegen niet significant (10% of meer)
afwijkt van een situatie met VaLkenswaard-Zuid bij de verschilende onderscheiden alternatieven. Uitzondering hierop zijn de nieuw

aan te leggen Lage

Heideweg, de Zuidelijke Randweg en de Luikerweg (tussen Molenstraat en
Zuidelijke Randweg). Hier zijn de intensiteiten gemiddeLd circa 10 tot 20%

lager ten opzicht van de onderzochte alternatieven aLs gevolg van minder

verkeersaanbod van en naar VaLkenswaard-Zuid. Met ruim 10.000 mvt per

etmaaL trekt de Lage Heideweg nog immer een groot gedeeLte van het oostwest verkeer uit de kern Dommelen weg.
Gezien de beperkte verschilen tussen de verkeersintensiteiten met en zonder het plan VaLkenswaard-Zuid wordt aangenomen dat de beschreven effec-

ten van de aanleg van de Lage Heideweg niet wezenlijk zullen verschillen
indien het pLan Valkenswaard-Zuid (gedeeltelijk) niet gerealiseerd wordt.

7.4 Compensatie en mitigatie

In hoofdstuk Z van dit rapport zijn het nut en de noodzaak van de aanLeg van
de Lage Heideweg beschreven. Ln het geval van een dergelijke onontkoom-

baarheid moet verzekerd zijn dat de aantasting van de natuurwaarden en de
daarmee samenhangende landschapswaarden tot het minimum worden beperkt (mitigeren) en wordt gecompenseerd (compenseren).
De compensatie moet pLanologisch veiLiggesteld zijn. Dit betekent dat tegeLijkertijd met het ter goedkeuring voorleggen aan Gedeputeerde Staten van
het aantastende pLan ook het bestemmingspLan waarin de compenserende

bestemming wordt geregeLd en het daarbij behorende compensatiepLan moet
worden voorgeLegd.

i

Een integraal compensatiepLan voor zowel de aanLeg van de Lage Heideweg

I

als de ontwikkeling van Valkenswaard-Zuid wordt in het kader van de beide
bestemmingsplanprocedures opgesteld. In deze rapportage wordt volstaan
met een inventarisatie van de kwalitatieve en kwantitatieve compensatie-

verplichting aLs gevoLg van de aanleg van de Lage Heideweg en wordt een
doorkijk gegeven naar de te nemen compenserende en mitigeren

de maatre-

gelen.

Compensatieplan Lage Heideweg
Compensatie is wettelijk verplicht op basis van 3 typen regelgeving. Ten

eerste dient leefgebied van beschermde soorten te worden gecompenseerd
vanuit de Flora- en faunawet. Ten tweede dient aantasting van aangewezen
en aangemelde Natura-2000-gebieden volgens de Natuurbeschermingswet te
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worden gecompenseerd. TensLotte dienen voLgens het provinciaal natuurbeLeid gebieden die behoren tot de Groene Hoofdstructuur (GHS) te worden
gecompenseerd. Hiervoor wordt de provinciaLe beleidsregel natuurcompensatie gehanteerd. Het uit te werken compensatiepLan voorziet in deze 3 com.

pensatieverplichtingen door een integraLe uitwerking en door waar mogelijk
binnen het plangebied te compenseren en mitigeren. Hierin wordt compensa-

tie voor de Lage Heideweg samengenomen met compensatie voor Valkenswaard-zuid.

Compensatie vanuit de Flora- en faunawet
Ln het rapport 'Effectbeschrijving beschermde flora en fauna VaLkenswaardZuidwest' (BRO, 2006) is aangegeven voor welke soorten een ontheffing dient

te worden aangevraagd ex artikeL 75 van de FLora- en faunawet. Voor een

aantaL andere beschermde sporten is geen ontheffing nodig, mits hiervoor
een aantaL aanvullende (inrichtings)eisen opgenomen worden in het plan. De
verstoring is vastgesteld op basis van zowel het pLan Valkenswaard-Zuid aLs

Lage Heideweg.

De soorten die ontheffngspLichtig zijn ent of specifieke aandacht vragen
worden ingedeeld, op basis van hun ecotoop, in functionele groepen. Door de

soorten in deze groepen in te delen, kunnen de effecten van de plannen per
ecotoop onderzocht worden, en mogelijkheden voor compensatie per functi-

oneLe groep uitgewerkt worden. Het betreft soorten van:
1. Bos
2. KLeinschalige agrarische gebieden en parklandschap

3. Weiden
4. Beken en oevers

5. Heide

Omvang van de compensatie wordt per ecotoop bepaaLd. Voor oppervLakte-

compensatie van iedere ecotoop wordt uitgegaan van de eisen van de meest
kritische soort. Ln het compensatieplan worden soortspecifieke inrichtingseisen verder uitgewerkt.

Vaststellng compensatie-eisen per soortgroep
Ad 1) Voor deze soorten dient zowel compensatie van verloren en versnipperd Leefgebied pLaats aLs mitigatie te vinden. Het te verdwijnen leefgebied

bestaat uit aangeplant naaldbos. Compensatie voor deze soorten zaL derhaLve

bestaan uit de aanLeg van bos. Het te compenseren bosoppervlak voor de
bossoorten bestaat uit de noodzakelijke oppervLakte GHS-bos (Overig bos- en

natuurgebied).
Mitigerende maatregelen dienen uitgevoerd te worden voor Levendbarende
hagedis, zoaLs genoemd in de Effectbeschrijving beschermde flora en fauna
(BRO, 2006). Deze bestaan uit ontsnipperingsmaatregeLen.
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Ad 2) Vernietiging en verstoring van leefgebied vindt pLaats door de aanleg
van de Lage Heideweg. Compensatie zal plaats vinden door biotoopverbetering in een gebied dat overeenkomt met de te compenseren oppervlakte

struweelvogelgebied (ten behoeve van GHS-compensatie).

Ad 3) Er vindt zowel vernietiging als verstoring van leefgebied van weidevogeLs pLaats door de voorgenomen plannen. Het te verdwijnen leefgebied
bestaat uit regulier beheerd akker- en weidegebied. Beide aangetroffen

soorten komen voor in regulier agrarisch gebied, maar hebben baat bij ge-

richt weidevogelbeheer. Compensatie kan pLaatsvinden door het afsluiten
van beheerovereenkomsten met agrariërs. Beheer dient specifiek op Kievit te
worden afgestemd.
Ad 4) Voor de soort GeLe kwikstaart vindt voornamelijk vernietiging en verstoring van Leefgebied plaats; deze soort leeft langs oevers en op voedselrij .
ke vochtige weiden. Voor de soorten Beekprik, Bermpje en Waterspitsmuis

met name verstoring door barrièrewerking. Laatstgenoemde soorten komen
voor in of aan de oevers van waterlopen. Voor de barrièrewerking van de

Lage heideweg bij de kruising van de Keersop worden mitigerende maatregeLen getroffen. ALs compenserende maatregeL wordt ten tussen de DommeL en

de Keersop een robuuste ecologische verbindingszone aangelegd. Voor de
GeLe kwikstaart zal compensatie pLaatsvinden door biotoopverbetering.
Ad 5) De soorten van heide ondervinden geen directe vernietiging of versto-

ring van leefgebied. WeL ondervinden ze de barriérewerking van de Lage
Heideweg. Hiervoor worden ter hoogte van de Keersop mitigerende maatre-

geLen getroffen. Compenserende maatregelen voor Levendbarende hagedis
zijn vermeld onder 1; voor Heikikker zijn soortspecifieke compenserende

maatregeLen niet nodig. Ln onderstaande tabeL is een overzicht gegeven van

functionele groepen waarin de te compenseren en mitigeren soorten zijn
ingedeeld.
FunctioneLe groep (per ecotoop)

Bos

Mitigatie

Compensatie

X

X

KLeinschalig agrarisch gebied

X

Weide

X

Beken en oevers

X

Heide

X

X

Compensatie vanuit de Natuurbeschermingswet
Op basis van de natuurbeschermingswet wordt ter compensatie het huidige

kunstwerk in de N397 (DommeLsedijk) vervangen door een fietsverbinding.

Hierdoor wordt de Licht- en geluidsverstoring van de Lage Heideweg ten zuiden van de N397 (gedeeltelijk) gecompenseerd. Daarnaast worden mitigerende maatregelen uitgevoerd in het kader van de natuurbeschermingswet.
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Compensatie vanuit provinciaal beleid
Door de aanLeg van de Lage Heideweg verdwijnt een oppervlakte van 3,08 ha

dat de status heeft van natuurontwikkelingsgebied, 1,14 ha met de status
natuurparel, 2,15 ha met de status van RNLE.LandschapsdeeL, 1,01 ha met de

status van 'overig bos- en natuurgebied' en 7,48 hectare struweeLvogeLge-

bied. Het natuurontwikkelingsgebied heeft volgens de provincie echter de

status van natuurparel.

AfhankeLijk van de aard en de kwaLiteit van de vernietigde waarden hanteert
de provinciaLe beleidsregel een kwaLiteitstoeslag. Deze is voor de afzonderLijke GHS.categorieën afzonderlijk bepaald. Ten behoeve van de compensatie
is het gebruikelijk de te compenseren natuur uit te drukken in natuurdoeltypen, zoals vastgesteLd in het Natuurgebiedsplan van de Provincie NoordBrabant. Dit is echter niet voor alle categorieën mogeLijk, aangezien een

deeL van het te compenseren gebied zijn natuurwaarde ontleent aan het
agrarische landschap en niet aan een specifiek natuurdoeltype. Dit geLdt met

name voor het struweelvogelgebied. Vanwege de vastgesteLde waarde van de
agrarische gebieden voor soorten van kLeinschalig agrarisch Landschap, is
compensatie hiervoor noodzakeLijk.
Het bos aan de Mgr. Smetsstraat dat wordt doorsneden door de Lage Heide-

weg, is aangemerkt aLs muLtifunctioneeL bos. Het is te beschouwen aLs natuur

met een ontwikkelingstijd van 25-100 jaar. Hiervoor geLdt een toeslag van
2/3 van de te compenseren oppervLakte. Compensatie zaL bestaan uit de

aanplant van bos.
Het struweelvogelgebied en RNLE-LandschapsdeeL betreft een regulier be-

heerd agrarisch landschap dat voornamelijk gebruikt wordt als leef- en foerageergebied voor vogels en vleermuizen; hieronder vallen diverse rodeLijstsoorten. Voor het RNLE-LandschapsdeeL en struweelvogelgebied zelf
wordt een 1: l-compensatie aangehouden. Theoretisch gezien is agrarisch
gebied niet te compenseren, omdat compensatiegebied aLtijd aL uit agrarisch
gebied bestaat. Compensatie zaL derhaLve bestaan uit kwaliteitsverbetering
van bestaand agrarisch gebied ten behoeve van struweelvogels. De inrichting
hiervan bestaat deeLs uit de te compenseren Landschapselementen (functio'

naliteiten), en wordt verder afgestemd op de te compenseren soorten van
agrarisch gebied vanuit de FLora- en faunawet.

Voor het te compenseren natuurontwikkelingsgebied en de natuurparel langs
de Keersop zijn de volgende natuurdoeltypen aangewezen: 10% moeras, 40%

vochtig bLoemrijk grasland en braam/doornstruweeL en 25% droog bloemrijk
grasland en braam/doornstruweel, en Z5% beuken-eikenbos. Het te compen-

seren gebied bestaat momenteeL uit regulier beheerd agrarisch gebied en is

momenteel van belang voor enkele meer kritische vogelsoorten van agrarisch
gebied (Gele kwikstaart, Roodborsttapuit). Ln en direct Langs de Keersop
komen echter bijzondere vegetaties voor met soorten als Haaksterrenkroos
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I
i

en KLeine egelskop. Deze vegetaties zijn moeilijker vervangbaar. Door het
nemen van mitigerende maatregelen kunnen deze vegetaties behouden blij.
ven. Voor de actueLe waarde van het natuurontwikkelingsgebied is geen kwa-

Liteitstoeslag nodig. Compensatie van het natuurontwikkelingsgebied dient te
bestaan uit reaLisatie van de genoemde natuurdoeltypen.

Naast de oppervlakte die daadwerkelijk verdwijnt, wordt een deeL van de
overgebleven GHS aangetast door verstoring en versnippering. Voor versto.
ring bestaan alleen vastgestelde compensatiemethoden voor geLuidsverstoring van broedvogeLs (Reijnen, 1992"). Aan de hand van gegevens uit deze
methode en voorspeLde geluidscontouren zijn compensatieoppervlakten berekend voor verstoring van GHS.

Versnippering van de GHS als geheel treedt op, doordat een barrière wordt

aangelegd tussen de beekdalen. Daarnaast wordt door de Lage Heideweg een
barriére gevormd in de Keersop. Deze effecten zijn getoetst in de Voortoets

(Mertens, 2006b). Hierin is aangegeven dat door het nemen van mitigerende
maatregelen de barrièrewerking opgeheven kan worden. Deze maatregelen

bestaan uit het plaatsen van een kunstwerk voor de nieuwe doorkruising van
de Keersop in combinatie met afwaardering van de bestaande doorkruising,
en de aanLeg van een natte migratieroute ten zuiden van het gepLande bedrijventerrein VaLkenswaard-Zuid.

Vernietiging van potentiële natuurwaarden is aan de orde bij het natuuront.

wikkelingsgebied en de natuurparel Langs de Keersop. Voor reaLisatie van
deze natuurwaarden zijn reeds gelden en instrumentarium gegarandeerd.

PotentiëLe natuurwaarden dienen te worden gecompenseerd middels het
pLanoLogisch veiligsteLlen van geLijkwaardige gebieden en/of het daadwerke-

Lijk tot ontwikkeling brengen van een deel van de resterende potenties of

aanleg van Landschapselementen. De tweede mogeLijkheid is echter in dit
gevaL niet aan de orde, aangezien het gebied in de EHS Ligt en er derhalve aL

middeLen voor natuurontwikkeling beschikbaar zijn (artikeL 4.2 van de beLeidsregel). Daarom wordt de schade aan de potentiële natuurwaarden ge-

compenseerd door pLanologische veiligstelling van een gelijkwaardig gebied.
Deze dienen te liggen in een beekdal in de nabijheid van het plangebied.
Ln onderstaande tabeL is een overzicht gegeven van de te compenseren GHS-

oppervlaktes.

26 Reijnen, M.J.S.M., Veenbaas, G. en Foppen, R.P.B. 1992. Het voorspellen van het
effect van snelverkeer op broedvogelpopulaties. DWW I ISN.
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Tabel 47: Te compenseren GHS~oppervlaktes

Vernietigde

Kwaliteits-

Verstoorde

Versnipperde

oppervlakte

toeslag

oppervlakte

oppervlakte

Struwvogelgebied

7,48

RNLE

2,15

°

Overig bos-natuur

1,01

0,67

0'7

Natuurparel28

4,22

°

Subtotaal

14,88

0,67

niet afzonderlijk
bepaald

Totaal

°

°
°
°

22,58

°

38,13

Vaststellng compensatiegebieden
Compensatie van GHS-gebieden dient volgens de provinciaLe beleidsregel bij
voorkeur plaats te vinden binnen de GHS in de nabij heid van de aantasting.
Compensatie binnen de EHS is niet toegestaan. Binnen het plangebied Val-

kenswaard-Zuid zijn gebieden bestemd voor natuurontwikkeling. Het betreft
hier struweelvogelgebied en Leefgebied kwetsbare soorten. In totaaL is dit
compensatiegebied 64,49 hectare groot.

7.5 Toekomstige N69
Eén van de doeLstellingen van de Lage Heideweg is dat deze een mogelijk
toekomstig tracé van de N69 niet onmogelijk moet maken. Uit de Variantenstudie N69 is naar voren gekomen de zogenaamde WestparalLel daarbij de
voorkeur heeft. Ln het Ontwerp RWP (2006) is de N69 aLs een van de sLeuteLprojecten benoemd voor de komende periode, met name vanwege de regionaLe bereikbaarheid en het oplossen van Leefbaarheidsproblemen in met

name VaLkenswaard en AaLst.
In deze paragraaf wordt kort de impact beschreven van de aanLeg van dit

tracé ten opzichte van het voorkeursalternatief . Het toekomstige tracé voor
de N69 vormt nadrukkelijk geen aLternatief in het kader van het MER. Lndien

besloten wordt tot de aanLeg van dit tracé zal hiervoor een aparte MER pro-

cedure worden doorLopen.

Uitgangspunt is dat de doortrekking van de N69 en de Lage Heideweg met
2x2 rijstroken wordt uitgevoerd. Wellicht kan, gezien de gemodelleerde

intensiteiten in 2020, voLstaan worden met 2xl rijstroken. Dit zaL nader verkeerskundig onderzoek moet uitwijzen. Voor de globale beschrijving van
effecten wordt uitgegaan van een 'worstcase' benadering; de aanleg van 2x2

rijstroken.

27 Voor te compenseren landschapselementen (functionaliteiten) is een toeslag bepaald

28 Inclusief natuurontwikkelingsgebied
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Verkeer en vervoer
De doortrekking heeft ten opzichte van het voorkeursalternatief een gunstiger effect op het verkeer in DommeLen en VaLkenswaard, met name de Bergstraat, Dommelseweg en Tienendreef. Maar ook de doorgaande wegen naar
AaLst / WaaLre (Heikantstraat - N69) worden sterk ontlast. De doortrekking
maakt echter weL dat de Luikerweg (noordeLijk deeL), de Dommelsedijk

(N397) en de Lage Heideweg meer verkeer te verwerken krijgen. In bijLage
7.1 is een kaart opgenomen met de verkeersintensiteiten in 2020 voor de
toekomstige N69 en het verschil ten opzichte van de autonome situatie.

Door doortrekking heeft een positieve invLoed op de verkeersveiligheid en de
barrièrewerking in de kernen. De barrièrewerking van de Lage Heideweg zeLf

neemt toe.
Natuur
De doortrekking heeft een meer negatieve invLoed op natuur dan het voor-

keursalternatief. Oorzaak is met name het toegenomen ruimtebeslag en de
toegenomen verkeersintensiteiten. Verstoring en vernietiging van leefgebied

nemen toe.
Geluid, trillingen en Luchtkwaliteit

Gezien de verdere afname van verkeersintensiteiten in de kernen is het aan.
nemeLijk dat de doortrekking Leidt tot een verdere verbetering van de Leef-

baarheidssituatie in de kernen. Echter, de toename van verkeer op de Lage

Heideweg zelf kan Leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor het
aspect Luchtkwaliteit.

Gezondheid
Aangezien de doortrekking nog meer verkeer wegtrekt uit de kernen dan het

voorkeursalternatief is de verwachting dat ook de gezondheidssituatie verder
zal verbeteren. De luchtkwaliteit verbetert ter plaatse en het aantaL gehin-

derden door geluid neemt verder af.
Bodem en water
Indien de doortrekking onder dezelfde randvoorwaarden wordt aangeLegd aLs

het voorkeursalternatief is het niet de verwachting dat het effect van de
doortrekking op bodem en water wezenlijk anders is.
Landschap
De doortrekking heeft een grotere impact op het landschap vanwege het

grotere fysieke ruimtebeslag.

ArcheoLogie

Vanwege de gelijke tracering van het voorkeursalternatief en de doortrekking
in het gebied met hoge archeoLogische verwachtingswaarde worden geen
onderLing afwijkende effecten verwacht.
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De doorsnijding van de historische groenstructuur in het gebied tussen de
Victoriedijk, de Luikerweg en de Mgr.smetsstraat is vanwege het grotere
fysieke ruimtebeslag navenant groter.
Externe veiligheid
Naast de toename van het fysieke ruimtebeslag en de daarmee grotere doorsnijding van een leiding met een contour voor externe veiligheid, kan de

doortrekking ook leiden tot een groter aanbod van vervoer van gevaarlijke
stoffen over de Lage Heideweg.

Gebruiksfuncties
Op dit aspect worden geen afwijkende scores voorzien tussen het voorkeursalternatief en de doortrekking.
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LEEMTEN IN KENNIS
In dit hoofdstuk worden de eventuele onzekerheden benoemd in de m.e.r.studie. die voortkomen uit leemten ;n kennis en informatie. Deze inventarisatie wordt toegespitst op die mileuaspeeten, die (vermoedelijk) in verdere

besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan beoordeeld
worden wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan miUeuinformatie. Beschreven wordt:
welke onzekerheden blijven bestQan en wat hiervan de reden is;
in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten
in informatie;
. de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit.

Autonome situatie
Voor de autonome situatie wordt uitgegaan van de realisatie van Valkens-

waard.Zuid. Om deze realisatie mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingspLan is nog niet onherroepelijk en daarmee

onzeker. Momenteel wordt de bestemmingsplanprocedure doorLopen met als
planning om deze medio ZOOL vast te stellen.

Toepassing van modellen
Ln het MER rapport wordt voor een aantaL aspect (verkeersintensiteiten,
geLuid en Luchtkwaliteit) gewerkt met modellen. Kenmerkend voor het wer.

ken met modellen is input in de vorm van aannames en vooronderstellingen
aangaande de toekomstige situatie in ZOZO. Dit betekent per definitie een
onzekerheid. Of de berekende effecten daadwerkeLijk bewaarheid worden,
zal eerst kunnen worden getoetst middels de situatie in ZOZO.

Openbaar vervoer
Het is onduidelijk hoe het aantal passagiers in het openbaar vervoer zich zaL

ontwikkeLen tot 2020. Er is op regionaLe schaaL een trend van verschraling

van het OV-aanbod waar te nemen.
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Kabels en leidingen
OnduideLijk is of de ge'inventariseerde nafta-leiding operationeeL is. Deze

informatie is ten tijde van het MER-onderzoek niet beschikbaar. De invloed

van de eventuele aanwezigheid van deze Leiding op de besLuitvorming is
nihiL. Tijdens de uitvoering van werkzaamheden is deze informatie wel van
belang.

Maatregelen MMA

De voorgesteLde maatregeLen in het MM hebben een positief effect op de
verkeersintensiteiten in Dommelen en Valkenswaard en dragen bij aan de
doelstellingen van de Lage Heideweg. Het is aan te raden om in het vervoLgtraject nader te studeren op verdere detaillering van de maatregelen om de

negatieve bijeffecten te verzachten. Hierbij moet gedacht worden aan de
gevoLgen voor sluipverkeer in het buitengebied van Bergeijk en de gevoLgen

op Luchtkwaliteit doordat de hoofdwegen in het gebied drukker worden.

Discussie N69
Over het al dan niet doortrekken van de N69 aan de westzijde van VaLkens-

waard wordt op regionaal en provinciaal niveau gediscussieerd. De uitkomst
van deze discussie is nog ongewis.

Aanvullende onderzoeken
Op het gebied van bodemkwaliteit en archeologie worden aanvullende on.
derzoeken uitgevoerd alvorens tot daadwerkelijke aanleg van de Lage Hei-

deweg wordt overgegaan. De uitkomsten van deze onderzoeken zuILen de
besLuitvorming over de Lage Heide naar verwachting niet beinvloeden.

LuchtkwaUteit
In de MER-rapportage wordt geanticipeerd op verwachtte EU regelgeving en

technologische ontwikkelingen. Of deze ontwikkelingen en veranderingen in
regelgeving zich zullen voordoen is nog onzeker.
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EVALUATIEPROGRAMM
In het MER is een aantal voorspellngen gedaan met betrekking tot de mil-

eueffecten van de alternatieven. Er zijn tevens voorstellen gedaan voor

voorzieningen en maQtregelen om negatreve effecten te voorkomen of in

omvang te beperken. Het bevoegd gezag beziet of de feitelijke mileueffecten overeenkomen met de mileueffecten die in het MER zijn aangegeven.

Om dit te kunnen doen, is een evaluatieprogramma opgesteld. In het pra.
gramma is bepaald hoe en op welke termijn het evaluatieonderzoek zal
worden verrkht.
De evaLuatie bestaat uit de volgende onderdelen:
ControLe en inspectie tijdens de voorbereidings-, aanleg-, en gebruiksfa.

se van de weg.
. Meten van werkelijke milieueffecten.
. Verificatie van de effect voorspellingen en evaLuatie van de toegepaste

milieubeschermende mitigerende en compenserende maatregelen.

Opstellen en uitvoeren van extra maatregeLen, wanneer blijkt dat de
mileueffecten groter zijn dan voorspeLd.

De evaluatieperiode betreft de periode vanaf het vaststellen van het bestemmingspLan tot 5 jaar na aanleg (openstelling) van de weg. Ln onderstaande tabel is een eerste aanzet gegeven voor een evaluatieprogramma. Hierbij

wordt erop gewezen dat er mogelijk nog onderwerpen zijn, die hier niet
genoemd zijn. De uiteindelijk te onderzoeken onderwerpen hangen onder
meer af van de uiteindelijke tracékeuze, het beLeidsmatige gewicht van de

onderwerpen en van de onderzoeksmogelijkheden. Het definitieve evaLuatie-

programma wordt direct na het vaststellen van het bestemmingsplan opgesteld. Na afronding van de evaluatie rapporteert het bevoegd gezag aan de
commissie voor de milieueffectrapportage en aan de wettelijke adviseurs.
Indien blijkt dat de activiteit in beLangrijke mate nadeliger gevoLgen voor het

milieu heeft dan bij het besluit werd verwacht, neemt het bevoegd gezag,
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indien dit naar haar oordeeL nodig is, de haar ter beschikking staande maatregeLen om die gevoLgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken

(WM art. 1.42).

Tabel 48: Eerste opzet evaluatieprogramma
Aspect

Onderwerp

Methode

Verkeersin-

Werkelijk optre-

verkeerstellingen

tensiteiten

dende verkeers-

Geluid

stromen
Nakoming wettelijke verplichting

Luchtkwali-

teit

Nakoming wettelij.
ke verplichting

MogelIjke maatregelen

Extra flankerende
maatregelen op omlig-

verkeersgegevens,

geode infrastructuur
Bespoedigen uitvoering
voorzieningen, aanpas.
sen verkeersstromen,

eventueel aangevuld

saneren geluidhinder-

met metingen

locaties

Modelberekening

Nader te bepalen

Modelberekening
a.d.h.v. nieuwe

a.d.h.v. nieuwe

verkeersgegevens,
eventueel aangevuld

met metingen

Flora en
Fauna

Controle op voor-

spelde effecten

Steekproefsgewijze
monitoring van popu.
laties

Extra mitigerende
maatregelen; eventu-

eel aanpassen compen-

satieolan
Compensatie

Nakomen compen-

Verdere planvorming

Bijsturing en

satieplicht

en realisatie confron-

snelling planuitvoering.

lof ver.

teren met vastgestelde kwaliteits. en
kwantiteitseisen
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