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Deel B 

Deel B van het MER v rmt een nad re onderbouwing en uitwerking van deel A.ln deel A is 

eeJ1 samenvatting van de effecten per aspect gegevell (hoofdstuk <.1-). Deze samenvatting i 

gebas rd p de uitgebreide b schrijving en onderbouwing per aspect die in deel T3 is 

gegeven (hoofds luk 5). H \. deel bevat verdeJ' e n hoofdstuk over beleid en besluite.n 

(hoofdsluk 6) en eindigtmet een ho fdstuk er de leemten in k nnis en d aanzet va re n 

evaluatiepIOgramma (hoofd tuk 7). 
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5.1 

5.2 

5.2.1 

Tabe15.12 

Beoordelingscriteria 

f ~()()F[)Sl UK 

Gebieds- en 
effectbesch rijvi ng 

IN!,EIp-ING 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

In dit hoofdstuk is een uitgebreide effectbeschrijving opgenomen waarmee in detail is 

ingegaan op optredende effecten. In paragraaf 5.2 is een toelichting opgenomen met 

betrekking tot de wijze van beoordelen en de verantwoordingsystematiek. Vervolgens 

worden in de volgende paragrafen de effecten op verkeer, geluid en lucht beschreven. Deze 

effectbeschrijvingen hebben een directe relatie met het zogenaamd 'probleemoplossend' 

vermogen: hoe verschillen de alternatieven in doelbereik. De daaropvolgende paragrafen 

geven inzicht in optredende milieueffecten, respectievelijk externe veiligheid, landschap, 

cultuurhistorie, archeologie, bodem en water, natuur en ruimtelijke omgeving. 

BEOORDELINGSCRITERIA 

De effecten in het MER worden in principe kwantitatief bepaald, daar waar niet anders 

mogelijk of niet zinvol zijn de effecten kwalitatief, op basis van expert judgement, bepaald. 

Per relevant deelaspect zijn een of meer toetsingscriteria geformuleerd. De toetsingscriteria 

zijn toegespitst op de in het studiegebied aanwezige (potentiele) waarden. Als uitgangspunt 

bij het formuleren van toetsingscriteria dienen de startnotitie en de richtlijnen voor het MER. 

vervoer 

Woon & leef

omgeving 

I- -I Lokaal niveau 

Geluid 

l 
Trillingen 

I Luchtkwaliteit 
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OVERZICHTELlJKE 

PRESENTATIE IN ECP 

OMLEGGING RUCPHEN N63s1 

Thema Aspect Criterium 

Landschap Geomorfologische Aantasting statusgebieden 

waarden Aantasting ollerige geomorfologische ~aarden --- --- -
Beschermde Aantasting beschermde gebieden 

gebieden - - --- - --
Visueel Aantasting visueel-ruimtelijke waarden -
landschappelijke Aantasting waardevolle structuren, patronen en elementen 

kenmerken -
Cu Ituu rh istorie Cultuurhistorie Aantasting cultuurhistorisch waardevolle gebieden 

en archeologie r--- Aantasting cultuurhistorisch waardevolle structuren en patronen 

Archeologie Aantasting archeologische monumenten/terreinen 

Aantasting archeol~isch (zeer) waardevol gebied --
Bodem en Bodem DoorsnijdIng van bijzondere bodemtypen 

water Doorsnijdlng afsluitende lagen 

Verandering in bodemkwaliteit 

Oppervlaktewater Doorsnijding prima ire waterlopen 

Bernvloeding wa.terbergingsgebieden 

Veranderingen in oppervlaktewaterkwaliteit 

Doorsnijdtng retentie/BBB 
- -

Grondwater LiggIng in natte gebieden - .~ . 

Ligglng In grondwaterbeschermingsgebieden 

Verandering in grondwaterkwaliteit 

Effecten op grondwaterhuishoudlng 

Natuur . Beschermde Ruimtebeslag GHS-natuurl GHS-Iandbouw (ha) 

gebieden Versnippering GHS 

Verstoring door geluid (GHS) 

Verstoring door licht (GHS) 

Verdroglng (GHS) 
.~ 

- lnvloed op ecologische verbindings20nes (EVZ) 

Beschermde Flora 

soorten Broedvogels --
~ - - - -
Amfibieen --
Vleermuizen 

Overige zoogdieren -
Ruimtelijke Wonen Aantal te amoveren huizen - - - - - ----
omgeving 

I 
Barrierewerking op bestaande woongebieden --

- Barrierewerking op toekomstige woongebieden 

Werken Aantal te amoveren bedrijfspanden -

I 
Barrierewerking op bestaande werkgebieden 

Barrierewerking op toekomsti~e werkgebieden - --
Landbouw Doorsnijding percelen 

Barrierewerklng 0e bestaand & toekomstig landbouwgebied 

Recreatie Barrierewerking en doorsnijding recreatieve gebieden & functies 

Doorsnijdingen van recreatieve routes 

EFFECTCRITf.RIUMPhRAGRAFEN 

Opbouwen onderwerpen 

De effecten van de alternatieven en varianten zijn per beoordelingscriterium beschreven in 

een effectcriterium paragraaf (ECP). In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 

opbouw en inhoud van een ECP. 
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TabeIS.13 

Opbouw ECP 

EFFECTBESCHRIJVING 

CONFORM RICHTLlJNEN 

EFFECTSCORES: 

KWANTITATIEF EN 

KWALITATIEF 

OMLEGG ING RUCPHEN N6381 

Opbouw (kopjes van de ECP) Onderwerpen 

1. Toelichting Korte toelichting op de beoordelingscriteria en de wijze 

beoordelingscriteria en wijze waarop het effect bepaald wordt. Tevens een toelichting op 

van beoordelen de wijze waarop de kwantitatieve effectbepaling vertaald 

wordt in een kwalitatieve effectbeoordeling. Essentie relevant 

beleid. - -
2. Referentiesituatie en Beschrijving van de voorgenomen activiteit ten opzichte van 

voorgenomen activiteit de referentiesituatie aan de hand van een kaartbeeld, tekst 

en/of tabel. -
3. Effecten Beschrijving van (het zwaartepunt van) de effecten aan de 

hand van een of meer overzichttabellen met kwantitatieve of 

kwalitatieve scores. Tevens een toelichting op de ingreep-

effectrelatie en wanneer relevant een vergelijkende analyse 

van de effectscore van alternatieven en varianten. -
4. Mitigerende en Beschrijving van de mogelijkheid/noodzaak om effecten te 

compenserende maatregelen verzachten (mitigeren) of te compenseren. 

5. Leemten in kennis en Beschrijving van (eventueel) ontbrekende kennis/informatie 

informatie over de referentiesituatie en effecten die de oordeels- en 

besluitvorming kunnen belemmeren, 

De ECP's zijn door ARCADIS ontworpen ten behoeve van een goed leesbare en navolgbare 

effectbeschrijving, alB hulpmiddel bij de besluitvorming voor belanghebbenden en bevoegd 

gezag. Een overzichtelijke presentatie in een kaartbeeld en tab ellen staan hierbij centraal. 

Relatie met de Wet milieubeer 
De opbouw en onderwerpen in een ECP zijn direct afgeleid van de Wet milieubeheer. De 

mitigerende en compenserende maatregelen komen niet direct voort uit de wetstekst, maar 

zijn gebaseerd op de Europese richtlijnen voar de milieueffectrapportage (97/11/EG) en de 

strategische milieubeoordeling (2001/42/EG). 

In de wetstekst worden de begrippen 'bestaande toestand van het milieu' en de 'te 

verwachten ontwikkeling van het milieu' gebruikt. In de praktijk, waaronder de richtlijnen 

van de Cmer, worden hiervoor de begrippen 'huidige situatie' en 'autonome ontwikkeling" 

gebruikt. Deze twee samen worden aangeduid met het begrip 'referentiesituatie' (ook weI 

nulalternatief genoemd), omdat op basis hiervan de effecten worden bepaald. 

Inhoudelijk uitwerking van de ECP's 
In de ECP zijn de wettelijke inhoudsvereisten ten aanzien van de effectbeschrijving onder 

een aantal 'kopjes' uitgewerkt. De effectbeschrijving is conform de richtlijnen voor dit 

milieueffectrapport uitgevoerd. In overeenstemming met de Wet milieubeheer is de 

referentiesituatie beschreven, voor zover de alternatieven hierop effect hebben. 

De milieueffecten zijn, afhankelijk van het beoordelingscriterium, kwantitatief (indien 

mogelijk) of kwalitatief in beeld gebracht. Beoordelingscriteria waarbij een kwantitatieve 

benadering mogelijk is, zijn tevens in een kwalitatieve effectscore vertaald. De kwalitatieve 

, Autonome ontwikkeling is de ontwikkeling van een gebied zonder dat de voorgenomen activiteit 

wordt gerealiseerd. Ook zonder de voorgenomen activiteit zal een gebied zich verder ontwikkelen, 

bijvoQrbeeld door nieuwe woon- of bedrijfslocaties, ecologische verbindingszones etc. 
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Tabe15.14 

Beoordelingsschaal 

OMLEGGING RUCPHEN N638 i 

scores, zijn uitgedrukt in de volgende zevenpunts-beoordelingsschaal. De zevenpunts

beoordelingsschaal is gekozen om de relatieve verschill~n tussen de alternatieven en 

varianten (of de voorgenomen activiteit ten aanzien van de referentiesituatie) tot uiting te 

laten komen. 

De referentiesituatie is neutraal gesteld (score nul). lndien het alternatief ten opzichte van de 

referentiesituatie beperkt positief, positief of sterk positief scoort, dan zijn deze effecten 

aangeduid met respectievelijk 0/ +, +, en ++. Ais het alternatief leidt tot negatieve effecten, 

dan zijn deze effecten aangeduid met respectievelijk 0/ -, - en - -. 

EFFECT5CORE: EXPERT Zoals gebruikelijk bij een milieueffectrapportage, is de effectbeschrijving en het toekennen 

JUDGEMENT OP BASIS VAN van effectscores uitgevoerd door vakspecialisten, op basis van 'expert judgement'. De 

ERNST EN OMVANG VAN specialisten hebben daarbij rekening gehouden met de aard, omvang, kans en ernst van het 

HET EFFECT betreffende effect. Een '- - ' of een '++' score betekent dat binnen het gebied een zeer groot 

(negatief of positief) effect optreedt. In de beoordeling wordt er rekening mee gehouden of 

een effect tijdelijk en/ of omkeerbaar is (minder ernstig) alsmede of een effect permanent 

en/of onornkeerbaar is (ernstig). Bij '- -' worden de aanwezige belangen, die vaak 

samenhangen met milieunormen en overheidsbeleid, serieus schade toegebracht. Bij een 

'0/-' of '0/+' treedt een beperkt (kleine omvang of minder relevant) negatief dan wei 

positief effect op, waarbij de aanwezige belangen niet wezenlijk worden aangetast of 

verbeterd. De scores '-' en '+' bekleden een middenpositie. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Op basis van de effectbeschrijving is onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen 

worden om de negatieve effecten van de omlegging van de N638 zoveel mogelijk te 

beperken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Mitigerende maatregelen: opheffen of verminderen van het negatieve effect op de 

betreffende locatie (bijvoorbeeld: minder ruimtebeslag, geluidsvoorziening); 

• Compenserende maatregelen: bij onmogelijkheid van mitigerende maatregelen worden 

vergelijkbare waarden elders ontwikkeld (bijvoorbeeld: natuurcompensatie). 
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5.3 

5.3.1 

Tabe15.15 

Beoordelingscriteria regionaal 

verkeer 

Tabe15.16 

Categorisering 

gebiedsontsluitingswegen 

(bron: C ROW-publicatie 116) 

aMlEGGING RUCPHEN N6381 

VERKEER EN VE;RYOER 

REGIONAAL NIVEAU 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Het beoordelingskader waarmee de alternatieven worden beoordeeld, is opgesteld vanuit 

de startnotitie en de door de gemeenteraad vastgestelde Richtlijnen voor het MER. 

Daarnaast is het beoordelingskader afgestemd op de probleemschets van de huidige situatie 

en de autonome ontwikkeling (zie §2.2) . In de beoordeling van de effecten is onderscheid 

gemaakt in een viertal criteria. 

Aspect Wijze van beoordelen Indicatoren 
Verkeersstructuur Kwantitatief/Kwalitatief Etmaalintensiteiten 
Verkeersafwikkeling Kwantitatief lie -waarden - -
Verkeersveiligheid kwantitatief Aantal aansluitingen -
Barrierewerking Kwantitatief Aantal aansluitingen - -

Verkeersstructuur 
De N638 maakt deel uit van het regionaal verbindend net. De weg is gecategoriseerd als 

gebiedsontsluitingsweg type II met een snelheidsregime van 80 km/uur. Indien binnen het 

alternatief wegvakken voorkomen die lager gecategoriseerd zijn, heeft dit gevolgen voor de 

continuileit van de wegenstructuur. Een onderbroken wegenstructuur scoort slechter dan 

een niet onderbroken wegenstructuur. 

Daarnaast moeten de verkeersintensiteiten voidoen aan de bandbreedte van een 

gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom' . Hoe grater de afwijking van de 

verkeersintensiteiten buiten de bandbreedte, hoe slechter het alternatief scoort. 

Bandbreedte Snelheidsregime # rljstroken 
Wegtype I' .. ( ) etmaa Intensltelt mvt. 
Gebiedsontsluitingswegen type 1 
- binnen bebouwde kom 10.000 - 20.000 50 km/uur 2x2 

- buiten bebouwde kom 12.000 - 20.000 80 km/uur --
Gebiedsontsluitingswegen type II 
- binnen bebouwde kom 4.000 - 10.000 50 km/uur 2 x 1 

- buiten bebouwde kom 6.000 - 15.000 80 km/uur 

De alternatieven worden als voIgt beoordeeld: 

• Onderbrekingen of minder directe verbindingen scoren negatief. Dit wordt kwantitatief 

bepaald. 

• Kwalitatief wordt bepaald of het alternatief positief of negatief scoort. Oit is afhankelijk 

of het alternatief weI of niet voidoet aan de wegcategorisering: weI voidoen scoort 

positief, en niet voldoen scoort negatief. 

, Gebaseerd op PVVP Noord-Brabant en CROW Handboek Wegontwerp. 
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Tabe15.17 

Overzicht lIe -waarde in relatie 

tot de doorstroming 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

Verkeersafwikkeling 
Een graadmeter voor de verkeersafwikkeling is de verhouding tussen de intensiteit van het 

verkeer (de hoeveelheid auto's en vrachtwagens) en de capaciteit (de hoeveelheid verkeer 

die een weg maximaal kan verwerken). Dit heet de I/C-waarde en is in beeld gebracht voor 

het gebied buiten de kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord. De I/C-waarde geeft de 

congestiegevoeligheid van een wegvak aan. Zolang de capaciteit aanmerkelijk groter is dan 

de intensiteit ontstaan geen problemen met de verkeersafwikkeling. De verkeersafwikkeling 

wordt echter stroever naarmate de optredende intensiteiten dichter naderen tot de 

maximale capaciteit. 

De kritische grens van de I/C-waarde ligt bij 0,85. Op dat moment kan het verkeer nog 

doorrijden, maar er hoeft maar weinig te gebeuren of de eerste vertragingen zijn een feit. Bij 

een I/C-waarde van 1,0 is de intensiteit gelijk aan de capaciteit. Theoretisch moet verkeer 

dan nog kunnen rijden, maar als gevolg van snelheidsverschillen en de reactietijd van 

automobilisten ontstaan opstoppingen (korte wachtrijen) en is er sprake van langzaam 

rijdend verkeer. Bij een I/C-waarde hoger dan 1,0 ontstaan er structurele files (lange 

wachtrijen). 

IIC-waarde Doorstroming 

I/C < 0,85 

0,85 S If( S 1,00 

1,00 < I/C 

Vrije doorstroming van het verkeer 

Langzaam rijdenl stilstaand verkeer 

Structurele filevorming 

Voar de verkeersafwikkeling wordt uitgegaan van de ochtendspits als maatgevende 

periode. In deze periode is er sprake van gecombineerd gebruik van het wegemlet door 

zowel bewoners die vertrekken van huis naar het werk als aankomende werknemers van 

bedrijven. In de avondspits vinden tegenovergestelde stromen plaats. Echter is de spreiding 

groter waardoor de I/C-waarden gemiddeld lager zijn. 

De doorstroming op de nieuwe traces wordt kwantitatief beoordeeld op basis van de 

gemiddelde I/C-verhoudingen op het trace in combinatie met het aanwezig zijn van 

knelpunten in de I/C-verhouding (aantal km weglengte met een I/C-verhouding hoger dan 

0,85). 

Verkeersveiligheid 
De verkeersveiligheid kan op meerdere manieren worden beoordeeld. 

Het eerste aspect is de inrichting van het nieuwe trace. Uitgangspunt is dat het nieuwe trace 

wordt ingericht conform de laatste richtlijnen van Duurzaam Veilig. Daarin zullen de 

alternatieven dus niet verschillen. 

Een tweede aspect waarop beoordeeld is, is het aantal aansluitingen op het nieuwe trace 

(een extra aansluiting geeft een groter risico op conflicten). Het aantal aansluitingen bepaalt 

hoe goed of slecht een alternatief scoort. Daarbij searen aansluitingen waar langzaam 

verkeer gelijkvloers kruist met het trace zwaarder in de beoordeling dan een ongelijkvloerse 

kruising. Bij de gelijkvloerse kruisingen geldt dat een ongeregelde of geregelde kruising 

negatiever wordt beoordeeld dan een rotonde. Het risico op conflicten wordt kwalitatief in 

beeld gebracht. 

Het derde aspect ten aanzien van verkeersveiligheid is het feit of er sprake is van menging 

van langzaam en snelverkeer. Deze menging zorgt voor een toenemende kans op 

ongevallen, een alternatief met menging wordt daarom negatiever beoordeeld. Menging 

van verkeer is kwantitatief in beeld gebracht. 
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VERKEERSSTRUCTUUR 

VERKEERSAFWIKKELING 

VERKEERSVEILIGHEID 

BARRI~REWERKING 

OMLEGGING RUCPHEN N638 1 

Barriere werking 
Door de nieuwe traces worden bestaande langzaam verkeersverbindingen doorbroken. Per 

alternatief is kwantitatief in beeld gebracht in hoeverre de routes, gericht op de middelbare 

school aan de Bosheidestraat en naar het sportcomplex aan de Kozijnenhoek veranderen. 

Deze locaties zijn beide centrale voorzieningen, welke een grote stroom langzaam verkeer 

aantrekken vanuit zowel Rucphen, Sprundel aIs St. Willebrord. Binnen de gemeente zijn 

geen andere verkeersroutes aanwezig die ook langzaam verkeer aantrekken. 

Om te bepalen of de routes richting de beide locaties veranderen wordt uitgegaan van de 

maximale acceptabele omrijdafstand (factor 1,2), zoals vastgelegd in de provinciale fietsnota. 

De omrijdafstanden zijn bepaald aan de hand van de gegevens van het Nationale Wegen 

Bestand. Bij het bepalen van de omrijdafstand voor langzaam verkeer is gerekend vanuit het 

centrum van de kernen. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
In hoofdstuk 2 is de referentiesituatie per verkeersaspect reeds toegelicht ten behoeve van 

de probleemstelling. In de onderstaande tekst is dit samengevat ten behoeve van de 

effectbeschrijving. 

In de referentiesituatie, de situatie in het jaar 2020, is sprake van een verdere groei van het 

verkeer. Inmiddels zijn de kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord ingericht als 30 km

zone, uitgezonderd de hoofdstructuur. Het regionale verkeer beweegt zich via verschillende 

routes door het gebied zonder duidelijke sturing en transparantie van het wegennet. De 

robuustheid van het wegelmet laat te wensen over, omdat de routes niet allemaal ingericht 

zijn voor de omvang van het verkeer. 

In de referentiesituatie komt de verkeersafwikkeling beperkt onder druk te staan. Grote 

knelpunten zijn niet aanwezig. Het verkeer heeft enkel in het centrum van de kern Rucphen, 

nabij afslag 19 Vosdonk met de AS8 en op de AS8 zelf last van een matige 

verkeersafwikkeling. De AS8 vaIt echter buiten het studiegebied, omdat uit het 

verkeersmodel bleek dat de alternatieven slechts een zeer beperkte invloed hebben op de 

weg. 

Vanwege de groei van de intensiteiten op het wegennet, neemt in de referentiesituatie de 

verkeersonveiligheid verder toe. De verandering in de onveiligheid doet zich in het 

bijzonder voor op het hoofdwegennet aangezien de woongebieden in 2020 als 30 km/uur 

verblijfsgebied zijn ingericht. 

In de referentiesituatie kunnen fietsers via rechtstreekse routes naar de middelbare school 

aan de Bosheidestraat en naar sportcomplex De Vijfsprong fietsen. 
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TabelS.18 

Effectbeoordeling regionaal 

verkeer 

OM LEGG ING RUCPHEN N63S1 

Effecten 

Voor verkeer geldt dat alternatief 3-0 en 3-a verkeerskundig niet verschillen. Voor de 

consistentie is 3-a opgenomen in de effectbeoordelingstabellen. De toelichting gaat uit van 

alternatief 3-0, waarbij automatisch ook 3-a is beschreven. 

Verkeersstructuur 

De alternatieven in Rucphen varieren qua ligging binnen de gemeente. Als gevolg hiervan 

treden verschillen op qua verkeerstructuur. Hierbij geldt dat de alternatieven 2-0, 2-a, 3-0 en 

3-a negatief scoren (-). Bij deze alternatieven is namelijk sprake van een gedeeltelijke 

afschaling van het trace van gebiedsontsluitingsweg (80 km/ uuy) buiten de bebouwde kom 

naar gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom (50 km/uur). In verband met de 

continuiteit van de wegenstructuur is dit niet wenselijk. Daarnaast trek ken de genoemde 

alternatieven meer verkeer aan dan volgens de bandbreedte is toegestaan. Dit geldt voor het 

gedeelte van het trace wat binnen de bebouwde kom ligt. De alternatieven 3-0 en 3-a scoren 

hierin het minst negatief (-) aangezien de overschrijding lager is dan bij de alternatieven 2-0 

en 2-a. 

Ten aanzien van de verkeersintensiteiten wordt opgemerkt dat de alternatieven 2-0, 2-a, 3-0 

en 3-a vallen binnen de bandbreedte conform de wegcategorisering, maar dat met name ten 

aanzien van het gedeelte dat binnen de bebouwde kom ligt, minder restcapaciteit 

beschikbaar is om eventuele verdere groei van het verkeer op te vangen, dan bij de andere 

alten1atieven. 

Vanwege de continuiteit van de verkeersstructuur scoren de alternatieven 1-0, I-a, I-b en 4-0 

zeer positief (++); het gehele trace wordt aangelegd als gebiedsontsluitingsweg buiten de 

bebouwde kom. Alternatief I-b scoort het gunstigst vanwege de doorsteek Rucphenseweg

Gebrande Hoefstraat. Deze doorsteek zorgt ervoor dat doorgaand verkeer op de relatie 

Gebrande Hoefstraat - Sint Martinusstraat niet door de kern van Rucphen hoeft te rijden. 

Walmeer gekeken wordt naar de verkeersintensiteiten op het nieuwe trace in relatie tot de 

wegcategorisering, scoren de alternatieven 1-0, I-a, I-b en 4-0 goed. De verkeersintensiteiten 

passen binnen de bandbreedte conform de wegcategorisering (zie Tabe15.16). Samengevat 

scoren de alternatieven 1-0, I-a en I-b gelijkwaardig aan elkaar (+ +) en beter dan alternatief 

4-0 (+), omdat dit alternatief meer verkeer aantrekt. 

Ook wanneer gekeken wordt naar de verkeersintensiteiten op het nieuwe trace in relatie tot 

de wegcategorisering, seoren de alternatieven 1-0, I-a, I-b en 4-0 goed. De 

verkeersintensiteiten passen ruim binnen de bandbreedte eomform de wegeategorisering en 

hebben dan ook voldoende restcapaciteit om eventuele verdere groei van het verkeer op te 

vangen. 

Verkeersa fwikke/ing 

Voor elk alternatief is bekeken wat de I/C-waarde is in de ochtendspits. Kenmerkend voor 

aIle alternatieven is dat bij geen enkel alternatief I/C-waarden aanwezig zijn die de 0,85 

overschrijden. Enkel nabij afrit 19 Vosdonk is te zien dat bij aile alternatieven de I/C

waarden de 0,85 benaderen. Dit knelpw1t was ook al aanwezig in de referentiesituatie. 
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LANGZAAM VERKEER 

Tabe15.19 

Aantal aansluitingen pel type 

aanlsuiting per alternatief 

AANTAl AAN5LUITINGEN 

MENGING VAN VERKEER 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

Op de traces zelf is te zien dat het verkeer op het alterna.tief 4-0 het beste kan doorstromen 

en op de alternatieven 2-0 en 2-a het minste. Echter in de praktijk zal tussen de alternatieven 

geen verschil merkbaar zijn aangezien de I/C-waarden bij alle alternatieven relatief laag 

zijn. Alle alternatieven worden daarom positief beoordeeld ten opzichte van de 

referentiesituatie (+). De alternatieven zijn om die reden hierin niet onderscheidend . 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid is getoetst aan de hand van het aantal aansluitingen op het nieuwe 

trace. De verkeersveiligheid zal in aile alternatieven verbeteren doordat het aantal 

aansluitingen op de hoofdstructuur ten opzichte van de referentiesituatie zal afnemen. 

Als uitgangspunt is genomen dat aIle nieuwe kruispunten worden ontworpen met de 

gedaehte dat het voor langzaam verkeer mogelijk moet zijn om in twee keer over te steken. 

Aangezien bij aIle aansluitingen langzaam verkeer aanwezig is, zijn de alternatieven hierin 

niet onderscheidend. In Tabel 5.19 is het aantal en type aansluitingen per alternatief 

weergeven. 

In de alternatieven 1-0, I-a en I-b wordt een fietstunnel gerealiseerd nabij de Jan 

Vermeerstraat. De fietstunnel wordt als volledige aansluiting meegenomen bij de 

beoordeling. Dankzij de fietstunnel seoren de alternatieven 1-0 en I-a, ondanks een gelijk 

aantal aansluitingen, beter in vergelijking met de alternatieven 3-0, 3-a en 4-0. 

Menging van verkeer (fiets- en autoverkeer) vindt enkel plaats in de alternatieven I-b en 2-a. 

In de alternatieven I-b en 2-a wordt de doorsteek Ruephenseweg - Gebrande Hoefstraat 

gerealiseerd. Dit betreft een 60 km/uur weg. Net als in de bestaande wegenstructuur 

worden er op de doorsteek fietssuggestiestroken aangebracht. Op de overige alternatieven is 

spraken van gescheiden verkeer. 

AIle alternatieven worden uitgevoerd conform Duurzaam Veilig. Het effect van aile 

alternatieven op verkeersveiligheid wordt positiefbeoordeeld (+). De alternatieven 1-0 en 1-

a seoren extra positief door de aanleg van de fietstunnel (+ +). De fietstunnel is ook 

aanwezig in I-b. Eehter, in alternatief I-b is sprake van menging van verkeer op de 

doorsteek waardoor dit alternatief in totaliteit positief wordt beoordeeld. 

De doorsteek met suggestiestroken uit alternatief I-b is ook aanwezig in alternatief 2-a. Dit 

wordt echter niet nog minder positief beoordeeld dan alternatief 2-0, omdat het alternatief 

conform de uitgangspunten van Duurzaam Veilig wordt uitgevoerd. 

Barrierewerking 

Voor elk alternatief is in beeld gebracht in hoeverre het nieuwe trace een belemmering 

vormt voor de middelbare school en het sporteomplex De Vijfsprong. 

ARCADIS 187 



MIDDElBARE SCHOOL 

SPORTCOMPlEX DE 

VIJFSPRONG 

OM LEGGING RU(PHEN Nb38 1 

In de kern Rucphen is in de Bosheidestraat het Munnik~nheide College gevestigd. Voor de 

kern Rupchen vormen de alternatieven geen barriere om de school te bereiken. De 

alternatieven 1-0, I-a en I-b vormen voor de kern St. Willebrord een beperkte barriere 

aangezien de Kozijnenhoek is afgesloten. Fietsers kunnen de school bereiken via de 

Bernhardstraat in plaats van de Kozijnenhoek. De omrijdafstand bedraagt hier ongeveer 1,1 

wat binnen de marge is van de provinciale fietsnota (1,2) (0). 

In de alternatieven 2-0, 2-a, 3-0, 3-a en 4-0 wordt de route naar de middelbare school vanuit 

St. Willebrord niet bemvloed. Deze alternatieven scoren daarom gelijkwaardig aan de 

referentiesituatie. Voor de kern Sprundel vormen de alternatieven geen barriere aangezien 

voor het bereiken van de school niet omgereden hoeft te worden. Ze seoren daarom allen 

gelijk aan de referentiesituatie (0). 

Vanuit de kern Ruephen vormen de alternatieven 1-0, I-a en I-b een beperkte barriere voor 

het Sporteomplex de Vijfsprong. Om het sporteomplex te bereiken dient gebruik te worden 

gemaakt van de nieuwe fietstunnel in de Jan Vermeerstraat of moet omgereden worden via 

bedrijventerrein de Nijverhei. De ornrijdafstand bedraagt ongeveer 1,2 wat tegen de 

maximale norm aanzit. Voor de overige kernen vormen de alternatieven 1-0, I-a en I-b geen 

barriere. 

Alternatieven 2-0 en 2-a vormen enkel voor de kern St. Willebrord een barriere. Aangezien 

de omrijdafstand nihil is, scoort dit alternatief beperkt negatief ten opzichte van de 

referentiesituatie (0/ -). Alternatief 3-0 en 3-a scoort beperkt negatief aangezien het 

sportcomplex vanuit noord Rucphen minder goed bereikbaar is (0/ -). Het alternatief 4··0 

kent voor de kernen geen barrierewerking en scoort daarom gelijk aan de referentiesituatie 

(0). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

De barrierewerking voor het langzame verkeer kan geneutraliseerd worden door het 

aanleggen van een ongelijkvloerse aansluiting waardoor de aansluiting als het ware niet 

bestaat. Conform de wegeategorisering is het niet noodzakelijk vrijliggende fietspaden aan 

te leggen voor de doorsteek in alternatief I-b en 2-a. 

Leemten in kennis en informatie 

Voor deze stu die is gebruik gemaakt van een statisch verkeersmodel. Dit soort modellen is 

in staat om loeaties waar zich een structureel knelpunt voordoet (omdat de intensiteit groter 

is dan de eapaciteit) in beeld te brengen. Een wachtrij voor een verkeerslicht wordt echter 

niet als een congestieprobleem gezien. Ook de terugslag die ontstaat door een knelpunt kan 

niet in beeld worden gebraeht. Hierdoor zijn er in het studiegebied mogelijk knelpunten 

aanwezig, die niet uit het verkeersmodel blijken. 
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5.3.2 

Tabe15.20 

Beoordelingscriteria lokaal 

verkeer 

OMlEGGING RUCPHEN N63s1 

LOKAAl NIVEAU 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Het beoordelingskader waarmee de alternatieven worden beoordeeId, is opgesteid vanuit 

de startnotitie en de door de gemeenteraad vastgesteide Richtlijnen voor het MER. 

Daarnaast is het beoordelingskader afgestemd op de probleemschets van de huidige situatie 

en de autonome ontwikkeling (zie paragraaf 2.2). In de beoordeling van de effecten is 

onderscheid gemaakt in een tweetal criteria, dat vervolgens geprojecteerd worden op de 

kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord. 

Aspect Wljze van beoordelen Indieatoren 

Verkeersleefbaarheid Kwantitatief Etmaalintensiteiten 

· Rucphen 

· Sprundel 

· St. Willebrord 

Verkeersveiligheid Kwalitatief Ligging gebiedsontsluitingswegen 

· Rucphen ten opziehte van voorzieningen en 

· Sprundel verkeersveiligheid binnen de 

kernen · St. Willebrord 

Verkeersleefbaarheid 

De 10k ale effecten worden beschreven over de drie kernen (Rucphen, Sprundel en St. 

W illebrord). 

De verandering in de verkeersintensiteiten geeft weer in welke mate de leefbaarheid wordt 

bemvloed. Aan de hand van de omvang van de toe- of afname van de verkeersintensiteiten 

is beoordeeid in hoeverre de leefbaarheid in de kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord 

wordt beYnvioed: 

• Een afname van het verkeer met meer dan 30%' betekent een significante verbetering van 

Ieefbaarheid. 

• Een toename van het verkeer met meer dan 20% betekent een significante verslechtering 

van de Ieefbaarheid. 

Hoe grater de toe- dan weI afname van de verkeersintensiteiten binnen de kernen, hoe beter 

dan weI slechter het alternatief scoort. De verbetering of verslechtering van de Ieefbaarheid 

wordt kwalitatief beschreven. 

De alternatieven en de referentiesituatie zijn met elkaar vergeleken door op een aantal vaste 

Iocaties binnen de kern de etmaalintensiteiten met elkaar te vergelijken. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord. Deze locaties 

zijn in de effectbeschrijving nader beschreven. 

Verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid op Iokaal niveau wordt beoordeeid door de verkeersveiligheid in de 

kernen in de huidige situatie te vergelijken met de situatie die ontstaat bij ontwikkeling van 

een van de alternatieven. 

'Waarden zijn vastgesteld in overleg met Gemeente Rucphen en Provincie Noord-Brabant. 
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Tabe15.21 

Effectbeoordeling lokaal 

verkeer 

RUCPHEN 

OMl EGGING RUCPHEN N6381 

Daarnaast wordt de verkeersveiligheid op een kwalitatieve wijze beoordeeld door te 

bepalen in hoeverre de belangrijkste publieksvoorzienin.gen bereikbaar zijn vanuit de 

kernen, zonder dat deze eerst een of meerdere drukke wegen gekruist moeten worden. 

Onder een drukke weg wordt in dit MER een gebiedsontsluitingsweg verstaan. Bij het 

doorkruisen van deze wegen is het risico op een conflict groot. De beoordeling hangt ook af 

van de wijze waarop de kruising met de weg wordt vormgegeven. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
In hoofdstuk 2 is de referentiesituatie per verkeersaspect reeds toegelicht ten behoeve van 

de probleemstelling. In de onderstaande tekst is dit samengevat ten behoeve van de 

effectbeschrijving. 

In de referentiesituatie zijn de woonwijken binnen de gemeente Rucphen ingericht als 30 

km-zone. De hoofdstructuur is nog niet als zodanig ingericht waardoor deze wegen worden 

gebruikt om te ontsluiten. De verkeersintensiteiten zijn daardoor relatief hoog wat de 

leefbaarheid niet ten goede komt. 

In de referentiesituatie zijn diverse voorzieningen verplaatst vanuit de kernen naar de 

nieuw gerealiseerde Binnentuin. De Binnentuin is gelegen tussen Rucphen, St. Willebrord, 

Sprundel. In de Binnentuin zijn o.a. voorzieningen als het gemeentehuis, de bank en de 

bibliotheek gevestigd. 

Effeden 

Criterium Ref. '-0 l-a '-b 2-0 2-a 3-0 3-a 4-0 
Verkeersleefbaarheid 

~~u(phen 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + ---- ---- ----- -
- Sprundel 0 + + + ++ ++ ++ ++ ++ _ .- -- - - -
- St. Willebrord 0 01+ 0/+ 01+ + + 0/+ 01+ ++ -- -- ~-.. 
Verkeersveiligheid 

r- ]---- Rucphen 0 + + + + + 

°t 
0/+ + --

- Sprundel 0 - + + + 0/+ 0/+ + 01+ - - - - - -
- St. Willebrord 0 0 0 0 0/- 01- 0 01-

Verkeersleefbaarheid 
In de kern Rucphen zijn de telpunten in de St. Martinusstraat, de Gebrande Hoefstraat, de 

Raadhuisstraat en de Schijfse Vaartkant gebruikt om het effect van het alternatief op de 

leefbaarheid te bepalen. Te zien is dat aile alternatieven, op 4-0 na, in staat zijn om de 

leefbaarheid in Rucphen significant (-30%/ + 20%) te verbeteren. Ze scoren daarom zeer 

positief (+ +) terwijl alternatief 4-0 positief scoort (+). Alternatieven I-a en l-b zijn in staat 

om voor de grootste verbetering van de verkeersleefbaarheid te zorgen. 

De doorsteek Rucphenseweg - Gebrande Hoefstraat in de alternatieven l-b en 2-a zorgt 

voor een beperkte verbetering van de leefbaarheid ten opzichte van het alternatief zonder 

doorsteek. Deze alternatieven scoren daarom niet beter in vergelijking met de alternatieven 

zonder doorsteek. 
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Tabe15.22 

Vergelijking. per alternatief 

Lo.v. de referentiesituatie van 

de gemiddelde toe of afname 

van de etmaalintensiteiten op 

de belangrijkste wegen in de 

kern Rucphen 

5PRUNDEL 

Tabe15.23 

Vergelijking per alternatief 

t .O.V. de referentiesituatie van 

de gemiddelde toe of afname 

van de etmaalintensiteiten op 

de belangrijkste wegen in de 

kern Sprundel 

ST. WILLEBRORD 

TabelS.24 

Vergelijking per alternatief 

Lo.v. de referentiesituatie van 

de gerniddelde toe of afname 

van de etmaalintensiteiten op 

de belangrijkste wegen in de 

kern st. Willebrord 

RUCPHEN 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

In de kern Sprundel zijn de telpunten in de Rucphensebaan, Vorenseindseweg, Sint 

Janstraat en de Noorderstraat gebruikt om het effect van de verschillende altematieven op 

de leefbaarheid te bepalen. Ook hier is te zien dat aIle altematieven in staat zijn de 

Ieefbaarheid te verbeteren. De altematieven 1-0, I-a en 1-b scoren hierin minder goed (+) 

dan de overige altematieven, aangezien zij niet in staat zijn voor een significante verbetering 

te zorgen terwijl de andere alternatieven hiertoe wei in staat zijn (+ +) . 

In de kern Sprundel is een beperkt positief effect waarneembaar van de doorsteek 

Rucphenseweg - Gebrande Hoefstraat op de Rucphensebaan en de Vorenseindseweg in het 

alternatief I-a. Dit effect is echter niet dusdanig groot dat dit tot uitdrukking komt in een 

andere beoordeling dan alternatief 1-0. 

In de kern St. Willebrord zijn de telpunten in de Nachtegaalstraat, Pastoor 

Bastiaansensingel, Poppestraat en Kaaistraat gebruikt om het effect van het alternatief op de 

leefbaarheid te bepalen. In deze kern is te zien dat enkel het alternatief 4-0 in staat is om de 

leefbaarheid significant te verbeteren waardoor dit alternatief zeer positief scoort (+ +) . De 

alternatieven 2-0 en 2-a hebben een positief effect (+) op de leefbaarheid terwiji de 

alternatieven 1-0, I-a, I-b, 3-0 en 3-a een beperkt positief effect hebben (0/ +) . 

Vit de bovenstaande effectbeschrijving blijkt dat aIle alternatieven in meer of mindere mate 

in staat zijn om de Ieefbaarheid te verbeteren. Afhankelijk van het alternatief scoren wegen 

er meer of minder positief. Dit verschil is ook per weg en per kern verschillend: 

alternatieven in de omgeving Rucphen scoren beter op leefbaarheid in Rucphen en 

alternatieven door Sprundel scoren beter in Sprundel. De effecten in St. Willebrord zijn over 

het aigemeen beperkt, maar wei positief. 

Verkeersveiligheid 

Aile alternatieven hebben een positief effect op de verkeersveiligheid in de kern Rucphen, 

doordat de alternatieven een verkeersonttrekkende werking in de kern van Rucphen 

hebben. Om de Binnentuin vanuit de kern Rupchen te bereiken is het in de alternatieven 1-0, 

I-a, I-b, 3-0 en 3-a weI noodzakelijk om het nieuwe trace te doorkruisen. 
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SPRUNDEl 

ST. WlllEBRORD 

OMlEGGING RUCPHEN N63s 1 

Aangezien in alternatief 3-0 en 3-a dit enkel mogelijk is via gelijkvloerse aansluitingen (in de 

alternatieven 1-0, I-a en I-b is een fietstunnel aanwezig): scoort dit alternatiefbeperkt 

positief ten opzichte van de referentiesituatie (0/ +). De alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 hebben 

geen invloed op relatie Binnentuin - Rupehen en zijn hierin dus niet onderseheidend ten 

opziehte van de referentiesituatie. De alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 seoren positief ten 

opzichte van de referentiesituatie (+). 

Ook voor Sprundel geldt dat de alternatieven een verkeersontrekkende werking in de kern 

hebben, waardoor de verkeersveiligheid in de kern van Sprundel toeneemt. De 

alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 moeten vanuit Sprundel doorkruist worden om de Binnentuin 

te bereiken. Deze alternatieven seoren daarom beperkt positief (0/ +) ten opziehte van de 

referentiesituatie. Voor de overige alternatieven geldt dit niet. Deze seoren daarom positief 

(+). 

De alternatieven hebben een beperkt effect voor de verkeersveiligheid in de kern St. 

WilJebrord dan voor de kernen Ruephen en Sprundel. Op een aantal telpunten is sprake van 

een toename van de verkeersintentiteiten (zie TabeI5.24). Voor de kern st. Willibrord is er 

sprake van dat binnen de alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 het trace doorkruist moet worden 

riehting Binnentuin. Deze alternatieven seoren daarom lieht negatief ten opzichte van de 

referentiesituatie (0/-). Ook hier geldt dat de alternatieven 1-0, I-a, I-b, 3-0 en 3-a geen 

invloed hebben op de relatie Binnentuin - st. Willebrord, deze alternatieven worden 

daarom neutraal beoordeeld (0) ten aanzien van de verkeersveiligheid lokaal. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Conform de categorisering van de wegen is het met noodzakelijk vrijliggende fietspaden 

aan te leggen voor de doorsteek in de alternatieven I-b en 2-a. WeI is het belangrijk om in de 

uitwerking van het antwerp aandacht te besteden aan een veilige vormgeving. 

Met behulp van een tunnel voor Iangzaam verkeer onder de alternatieven door, is het 

mogelijk om de negatieve effeeten op verkeersveiligheid en barrierewerking te 

neutraliseren. 

leemten in kennis en informatie 
Voor deze studie is gebruik gemaakt van een statiseh verkeersmodel. Dit soort modellen is 

in staat om Ioeaties waar zich een struetureel knelpunt voordoet (omdat de intensiteit groter 

is dan de capaciteit) in beeld te brengen. Een wachtrij voor een verkeerslieht wordt eehter 

niet als een eongestieprobleem gezien. Ook de terugsiag die ontstaat door een knelpunt kan 

niet in beeld worden gebraeht. Hierdoor zijn er in het studiegebied mogelijk knelpunten 

aanwezig, die niet uit het verkeersmodel blijken. 

WOON- EN 1EEFI\IIILJ~U 

Binnen het aspect woon- en leefmilieu wordt onderseheid gemaakt in de aspeeten geluid, 

lucht, externe veiligheid en trillingen. In de volgende subparagrafen worden verschillende 

aspeeten uitgewerkt. 
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5.4.1 

Tabe15.25 

Beoordelingstabel geluid 

Tabe15.26 

Aantal geluidsgehinderde 

woningen per klasse 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

GELUID 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Voor geluid wordt onderscheid gemaakt naar de criteria in onderstaande tabellen. In deze 

tab ellen zijn tevens de meeteenheden weergegeven, aan de hand waarvan de effecten op 

geluid inzichtelijk worden gemaakt. 

Criterium Meeteenheid - nadere beschrijvi ng methodologle 

Geluidsbelaste woningen en inwoners 

wegverkeer' 

Geluidsbelast oppervlak 

Aantal woningen/inwoners in de klassen: 

• 48-53 dB 

• 53-58 dB 

• 58-63 dB 

• 63-68 dB 

• > 68 dB 
Grondoppervlak: 

- > 48 dB in ha (op basis van J... .. op 5 meter hoogte) 

Bij een significante toe- of afname van de verkeersintensiteit is de geluidsbelasting 

gekwantificeerd. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een relevante toe- of afname van het 

wegverkeer en anderzijds door de aanleg van nieuwe weginfrastructuur. Er is in het MER 

sprake van een akoestisch relevante wijziging indien er sprake is van een toename of een 

afname van 1 dB ten opzichte van de referentiesituatie. Een toename of afname van 1 dB 

komt nagenoeg overeen met een intensiteit afname van 20% of een toename van 30% 

(wijzigingen in verkeerssamenstelling buiten beschouwing latend). Het onderzoeksgebied is 

daarom beperkt tot de nieuwe wegen van het trace en de bestaande wegen waar zich een 

dergelijke toe- of afname voordoet. 

Wegen met een etmaalintensiteit van minder dan 2.000 motorvoertuigen per etmaal worden 

akoestisch als niet relevant beschouwd. Deze wegen zijn niet in het onderzoek opgenomen. 

Vanwege de prominente invloed van de AS8 op het akoestische klimaat is deze weg tevens 

in het onderzoek opgenomen, ondanks dat er op deze weg geen sprake is van een afname 

van 20% of een toename van 30%. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
De berekeningen zijn verricht voor de huidige situatie 2005 en de autonome situatie 2020 en 

de altematieven in het jaar 2020. 

Aantal geluidgehinderde woningen in de referentiesituatie 
Het aantal woningen binnen de 48 dB contour bedraagt in de huidige situatie 7.559 

woningen en in de autonome ontwikkeling 9.528 woningen. Door toename van het 

autonome autoverkeer neemt de geluidsbelasting toe en neemt ook het aantal woningen 

biJ.men de 48 dB contour toe. In Tabe15.26 is het aantal woningen verdeeld in verschillende 

dB-klassen. 

, Het aantal woningen is bepaald op basis van een postcodebestand. 
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Tabe15.27 

Percentage gehinderde 

inwoners per klasse 

Tabe15.28 

Aantallen gehinderde inwoners 

per klasse 

Tabe15.29 

Oppervlakte geluidbelast 

gebied in Ha 

Tabe15.30 

Aanta l geluidsgehinderde 

woningen per klasse 

OM LEGGING RUCPHEN N63S1 

Aanta/ ge/uidgehinderde inwoners in de referentiesituatie 
Conform bijlage II van het Besluit Omgevingsgeluid is ~et aantal geluidgehinderde 

inwoners bepaald. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat elke woning (adres) gemiddeld 2.3 

inwoners heeft. De gehanteerde percentages voor de aantallen gehinderde inwoners zijn in 

Tabel 5.27 weergegeven. In Tabel 5.28 is het absolute aantal inwoners weergegeven in de 

huidige situatie en volgens de autonome ontwikkeling. 

Klasse Gehinderden (%J 

<48 dB niet bepaald 

48 - 53 dB 12.7 ---
53 - 58 dB 19.8 

58 - 63 dB 28.4 --- -
63 - 68 dB 38.8 

>68 dB 51.0 -

Opperv/akte ge/uidsbe/ast gebied in de referentiesituatie 
Het oppervlakte geluidsbelast gebied (meer dan 48 dB) is in de huidige situatie 3022 hectare 

en in de autonome ontwikkeling 3496 hectare. Door toename van het autonome autoverkeer 

neemt de geluidsbelasting toe en neemt ook het geluidsbelaste oppervlak binnen de 48 dB 

contour toe (zie Tabel 5.29) . 

Effecten 

Aanta/ ge/uidgehinderde woningen in de autonome ontwikke/ing en varianten 
Het aantal woningen binnen de 48 dB contour bedraagt in de autonome ontwikkeling 

9528 woningen. In alle alternatieven neemt het aantal woningen binnen deze contour ten 

opzichte van de autonome situatie af. Deze afname is met name het gevolg van de gedaalde 

verkeersintensiteiten op de wegen (Poppestraat en Dorpsstraat) gelegen in de dorpskern 

van st. Willebrord. De verschillen tussen de alternatieven onderling qua aantallen 

gehinderde woningen zijn niet groot. Bij alternatief 2-a is het hoogste aantal woningen 

binnen de 48 dB contour gelegen en bij alternatief I-b het laagste aantal woningen. 

Alternatief 0-48 dB 48-53 dB 53-58 d8 58-63 dB 63-68 dB >68 dB >48 dB Totaal 

autonoom 11.149 5.966 1.930 1.079 490 63 9.528 20.677 

Alternatief 1-0 11.939 5.358 1.934 1.129 261 56 8.738 20.677 

Alternatief 1-a 11.917 5.394 1.909 1.132 269 56 8.760 20.677 

Alternatief 1-b 11.935 5.370 1.919 1.135 262 56 8.742 20.677 

Alternatief 2-0 11.891 5.522 1.908 1.053 248 55 8.786 20.677 

Alternatief 2-a 11 .889 5.508 1.915 1.060 250 55 8.788 20.677 - - ---
Alternatief 3-0 11.890 5.474 1.871 1.122 265 55 8.787 20.677 - - -
Alternatief 3-a 11.892 5.472 1.872 1.121 265 55 8.785 20.677 

Alternatief 4-0 11.923 5.471 1.854 1.077 298 54 8.754 20.677 ---
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Tabe15.31 

Aantal gehinderde inwoners 

per alternatief 

Tabe15.32 

Geluidbelast oppervlakte in ha 

per alternatief 

Tabe15.33 

Effecttabel geluid 

OMLEGGING RUCPHEN N63S / 

Aanta/ ge/uidgehinderde inwoners in de autonome ontwikke/ing en a/ternatieven 
Conform bijlage II van het Besluit Omgevingsgeluid is het aantal geluidgehinderde 

inwoners bepaald. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat elke woning (adres) gemiddeld 2.3 

inwoners heeft. In Tabe15.31 is per aIternatief en klasse weergegeven hoeveel inwoners 

gehinderd worden. 

Alternatief 48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68 dB >48 dB 

autonoom 1.743 879 705 437 74 3.838 -
alternatief 1-0 1.565 881 737 233 66 3.482 

alternatief 1-a 1.576 869 739 240 66 3.490 

alternatief 1-b 1.569 874 741 234 66 3.483 --
alternatief 2-0 1.613 869 688 221 65 3.456 

alternatief 2-a 1.609 872 692 223 65 3.461 -
alternatief 3-0 1.599 852 733 236 65 3.485 

alternatief 3-a 1.598 853 732 236 65 3.484 

alternatief 4-0 1.598 844 703 266 63 3.475 

Opperv/akte ge/uidsbe/ast gebied in de autonome ontwikke/ing en a/ternatieven 
Het oppervlakte geluidsbelast gebied (meer dan 48 dB) is in de autonome ontwikkeling 

3496 hectare. Bij uitvoering van de alternatieven neemt het geluidsbelast oppervlak toe. De 

toename wordt voornamelijk veroorzaakt door de lengte van de wegen die nieuw worden 

aangelegd. Bij aIternatief 2-a is het geluidsbelaste oppervlakte het grootst en bij aIternatief 

I-b het laagst. In Tabe15.32 is per alternatief het geluidbelast gebied onderverdeeld in 

klassen van 5 dB. 

Alternatief 0-48 dB 48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB >68 dB >48 dB Totaal 

autonoom 4.498 1.527 938 524 271 236 3.496 7.994 

alternatief 1-0 4.467 1.521 954 539 273 240 3.527 7.994 

alternatief 1-a 4.445 1.536 957 542 273 241 3.549 7.994 

alternatief 1-b 4.473 1.517 953 539 273 239 3.521 7.994 --- ---
alternatief 2-0 4.450 1.529 963 543 270 240 3.545 7.994 -
alternatief 2-a 4.444 1.531 965 544 270 240 3.550 7.994 

alternatief 3-0 4.469 1.535 944 534 272 241 3.526 7.994 

alternatief 3-a 4.470 1.535 942 536 272 239 3.524 7.994 

alternatief 4-0 4.451 1.541 952 536 275 240 3.544 7.994 ----

Op basis van de onderzoeksresultaten (aantal geluidsbelaste woningen/geluidgehinderde 

inwoners en geluidsbelast oppervlak) zoals gepresenteerd in bovenstaande tabellen zijn de 

effecten gescoord. De resultaten hiervan zijn opgenomen in TabeI5.33. 

Effecten 
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5.4.2 

Tabe15.34 

Overzicht grenswaarden en 

plandrempels stikstofdioxide 

(N02) 

OM LEGGING RUCPHEN N63S1 

Door het verkeer om Rucphen heen te leiden daalt de geluidsbelasting voor het aantal 

woningen en inwoners. Deze daling is waarneembaar bij alle alternatieven. Alternatief I-b 

scoort voor het aantal geluidsbelaste woningen boven de 48 dB het meest positief, hetzelfde 

geldt voor alternatief 2-a met betrekking tot geluidsbelaste inwoners. De verschillen tussen 

de alternatieven zijn eehter zo beperkt dat deze niet zichtbaar worden in de beoordeling van 

de altematieven. Alle alternatieven scoren voor het aantal geluidbelaste woningen en 

inwoners daarom positief (+). Ook wat betreft geluidbelast opperv lak zijn de versehillen 

minimaal en derhalve niet terug te vinden in de eindbeoordeling. Alle alternatieven seoren 

daarom negatief (-). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Voor de mitigerende en compenserende maatregelen kan gedacht worden aan het toepassen 

van stille wegdekken of geluidsschermen/wallen langs het nieuwe trace. In de 

effectvergelijking is geen rekening gehouden met het eventueel toepassen van dergelijke 

maatregelen om een zo zuiver en eenduidig mogelijke vergelijking van de alternatieven te 

krijgen. Daarnaast is de daadwerkelijke toepasbaarheid van maatregelen sterk afhankelijk 

van bijvoorbeeld landschappelijke en verkeerskundige randvoorwaarden. Een dergelijke 

afweging van maatregelen is maatwerk en komt bij de bestemmingsplanproeedure aan bod 

(feitelijke toetsing aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder) 

In het algemeen zal het toepassen van geluidsarm asfalt een geluidsreductie van circa 2 tot 4 

dB opleveren. Met schermen en wallen kurulen hogere reducties behaald worden, hetgeen 

sterk afhankelijk is van uitvoering en dimensionering van de maatregel. 

Leemten in kennis en informatie 
De berekeningen zijn verricht met een enigszins vereenvoudigd rekenmodel waardoor de 

mate van detaillering van het model minder hoog is dan doorgaans bij bijvoorbeeld een 

akoestisch onderzoek voor een bestemmingsplanprocedure het geval zal zijn. 

LUCHT 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
In bijlage 2 van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) zijn de grenswaarden van 

eoneentraties in de buitenlucht voor de stoffen stikstofdioxide (NO,), fijn stof (PM,o)' 

zwaveldioxide (SO,), lood (Pb), benzeen (C,H,) en koolmonoxide (CO) opgenomen 

In Nederland zijn de maatgevende luehtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (N0
2

) en 

fijn stof (PM,o)' Vanaf 2010 geldt voor stikstofdioxide een grenswaarde voor de 

jaargemiddelde coneentratie van 40 llg/m' . Tot 2010 gelden voor stikstofdioxide 

plandrempels. In TabelS.34 is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor 

stikstofdioxide. 

Toetsingseenheid Grenswaarde Opmerki ngen 

1-<"'-:...::..:.=.;=c:..::.::;.-c.=-~~-=.::c..:...:.-L....:.4.::.0 "","g.~1 Toetsafstand 5 meter rand asfalt _____ _ 

200 ~g/m 3 

--_._----

1" 0,03l( 19!OOS{}OO,PO 

Deze concentratie mag maximaal18 uur per jaar 

worden overschreden. In de praktijk wordt deze 

grenswaarde in Nederland ner ens overschreden. 
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Tabe15.35 

Overzicht grenswaarden en 

plandrempels stikstofdioxide 

(PM 10) 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

Voor fijn stof (PM,.) geldt een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 

J.lg/m' . De 24-uurgemiddelde concentratie van 50 J.lg/m' fijn stof mag maximaal35 maal per 

jaar worden overschreden. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de normen 

voor fijn stof. PM,. wordt getoetst inc1usief de correctie ten gevolge van de component 

zeezout in de concentratie PM, •. Deze correctie bedraagt standaard 6 dagen voor de 24-

uurgemiddelde grenswaarde. Voor de jaargemiddelde concentratie geldt een 

plaatsafhankelijke correctie, die voor Rucphen 4 ].lg/m' bedraagt. 

Toetsingseenheid Grenswaarde Opmerking 

Jaargemiddelde concentratie 

grenswaarde per 01-01-2005 40 IJg/m' Toetsafstand 10 meter rand asfalt 

24-uurgemiddelde concentratie -- -
50 IJg/m' Deze concentratie mag max. 35 dagen per jaar 

worden overschreden. De grenswaarde kan gelijk 

worden gesteld aan de overschrijding van een 

jaargemlddelde concentratie van 32,5 I-lg/mJ
• 

In het onderzoek is langs de wegen, die in de bebouwde omgeving liggen, gerekend met de 

CAR II-methode en langs de wegen die buitenstedelijk gelegen zijn met Pluim Snelweg 

(SRM 2). Dit is conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. 

Voor de beschrijving van de effecten is gekozen voor toetsingsparameters die zijn 

gerelateerd aan het jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide en het aantal 

overschrijdingsdagen van het 24-uursgemiddelde voor PM
lO

• Deze keuze is gemaakt, omdat 

deze parameters de meest kritische parameter uit Titel5.2 Luchtkwaliteitseisen Wet 

milieubeheer blijken te zijn. De parameters op basis waarvan de luchtkwaliteit is beoordeeld 

zijn: 

• De con centra tie stikstofdioxide langs de bestaande en nieuwe wegdelen. 

• Het totale aantal overschrijdingsdagen langs de bestaande en nieuwe wegdelen. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
De luchtkwaliteit in het studiegebied wordt, naast de achtergrondconcentratie, vooral 

bepaald door de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen NO, en fijn stof, het verkeer op 

de A58 en de andere belal1grijke doorgaande wegen in de gemeente. Overigens geldt dat er 

in de huidige situatie geen luchtkwaliteitsproblemen zijn op de N638 (PWP, 2006). 

In Afbeelding 5.17 zijn de aIternatieven weergegeven en de plaats van de beoordeelde 

wegen. De rode nummers (groene punten) corresponderen met de CAR II berekeningen. De 

zwarte nummers (blauwe punten) corresponderen met de Pluim Snelweg berekeningen. 

ARCADIS 197 



~fbeelding 5.17 

Beoordelingslocaties 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 
De berekeningen zijn verricht voor het jaar 2010. Uit de berekeningen blijkt dat er geen 

overschrijdingen van de jaargemiddelde concentratie N02 en de jaargemiddelde 

concentratie PM,o optreden. Ook voor het aantal overschrijdingsdagen van het 24-

uursgemiddelde voor PM,o treden geen overschrijdingen op (indien de jaargemiddelde 

concentratie PM,. lager is dan 32.411g/m3 wordt de grenswaarde voor het 24-

uursgemiddelde niet overschreden). In de verdere toekomst zal vanwege de geconstateerde 

ruime onderschrijdingen van de grenswaarden in 2010 en vanwege dalende 

achtergrondconcentraties en lagere emissiefactoren naar aIle verwachting ook geen 

overschrijding van grenswaarden optreden. 
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Tabe15.36 

Concentraties ~lg/m3 NO I in 

2010 langs de wegen (op 5 

meter vanaf de wegas) in de 

huidige situatie en auto nome 

ontwikkeling 

TabelS.37 

Concentraties IJg/m3 PM lO in 

2010 (op 5 meter vanaf de 

wegas) in de huidige situatie 

en autonome ontwikkeling 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

De berekende waarden voor stikstofdioxide zijn opgenQmen in Tabe15.36. De locaties staan 

aangegeven in Afbeelding 5.17. 

Locatie HS AD achtergrond 

2 Vorenseindseweg ~ ~ 19.8 16.9 - 1----- '- -
3 Vosdonkseweg 25.5 27.9 18.2 - - -- - -
4 Gebrande Hoefstraat 19.3 19.7 17.3 - -- - -
5 Bredasebaan 19.5 20.3 17.1 ------
6 A58 31.4 36.6 17.4 - -
7 St. Martinusstrl Alt. 1-0/1-a/l-b/2-0/2-a 23.1 25.8 16.8 --
8 Alternatief 3-0/3-a 18.8 19.6 17.1 --
9 Alternatief 4-0 19.2 20.0 17.5 -
10 Alternatief 3-0/3-a 18.6 19.1 17.4 -
11 Alternatief 4-0 18.7 19.2 17.4 - ---
12 Alternatief 2-0/2-a 18.7 19.3 17.4 -
13 Bosheidestr.! Alt. 1-011-a/l-b 18.6 19.1 17.4 - -
14 Alternatief 2-0/2-a/4-0 17.9 18.3 16.9 

15 Alternatief 3-0/3-a 18.0 18.4 17.0 

16 Alternatief 1-0/1-b 18.0 18.3 17.0 

17 Alternatief l-a 18.1 18.5 17.0 -
100 Raadhuisstraat 25.1 27.5 18.3 

101 St. Janstraat 23.6 24.1 18.6 

102 Dorpsstraat 24.7 25.2 19.0 - -
103 Dorpsstraat 22.2 22.6 20.1 

~ 

104 Pop!>estraat 24.7 25.3 20.1 

105 Nachtegaalstraat 22.1 24.8 19.0 

106 Vijverstraat 19.6 19.6 19.0 

De berekende waarden voor fijn stof zijn opgenomen in Tabe15.37. De locaties staan 

aangegeven in Afbeelding 5.17. 

Locatie HS AD achtergrond 

2 Vorenseindseweg 25.1 24.9 24.8 

3 Vosdonkseweg 26.1 25.2 25.0 ----- -
4 Gebrande Hoefstraat 25.0 26.6 24.7 

5 Bredasebaan 27.3 25.1 27 .0 -
6 A58 27.8 27.5 24.8 - .-
7 St. Martinusstr.! Alt. 1-0/1-a/l-b/2-0/2-a 25.6 26.0 24.7 -
8 Alternatief 3-0/3-a 24.9 25.0 

t--- - 24.7 

9 Alternatief 4-0 25.0 25.0 24.7 -
10 Alternatief 3-0/3-a 25.1 25.1 24.9 

11 Alternatief 4-0 25.1 25.2 24.9 --
12 Alternatief 2-0/2-a 25.1 25.2 24.9 - - -- -
13 Bosheidestr.!Alternatief 1-0/1-a/l -b 25.1 25.1 

1-- - - 24.9 

14 Alternatief 2-0/2-a/4-0 24.9 25.0 
I- - 24.8 

15 Alternatief 3-0/3-a 24.8 24.9 -- 2~_ 
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OMLEGGING RU(PHEN N6381 

Locatle HS AO achtergrond 

16 Alternatief 1-0/1-b 24.8 . 24.9 24.7 - - - -- ---
17 Alternatief l-a 24.8 24.9 24.7 - - . 1- - f--- -
100 Raadhuisstraat 22.4 22.9 21.0 - -- -
101 St. Janstraat 22.0 22.1 21.0 -- -- - -
102 DO~(lsstraat 22.2 22.3 20.8 - - -
103 Dorpsstraat 21.5 21.6 21.0 ---- - -
104 Poppestraat 22.1 22.2 21.0 -
105 Nachtegaalst raat 21.4 21.9 20.8 -
106 Vljverstraat 20.9 21.0 20.8 _L-

A/ternatieven 
De berekeningen zijn verricht voor het jaar 2010. Uit de berekeningen b1ijkt dat er zowel in 

de autonome ontwikkeling als in aile alternatieven geen overschrijdingen van de 

jaargemiddelde concentratie NO, en de jaargemiddelde concentratie PM]O optreden. Ook 

voor het aantal overschrijdingsdagen van het 24-uursgemiddelde voor PM,o treden geen 

overschrijdingen op (indien de jaargemiddelde concentratie PM,o lager is dan 32.411g/m' 

wordt de grenswaarde voor het 24-uursgemiddelde niet overschreden). In de verdere 

toekomst zal vanwege de geconstateerde ruime onderschrijdingen van de grenswaarden in 

2010 en vanwege dalende achtergrondconcentraties en lagere emissiefactoren naar aBe 

verwachting ook geen overschrijding van grenswaarden optreden. 

De berekende waarden voor stikstofdioxide zijn opgenomen in Tabe15.38. De locaties staan 

aangegeven in Afbeelding 5.17. 

Tabe15.38 

Concentraties ~g/m3 NO} in 

2010 langs de wegen (op 5 2 Vorensein 19.8 192 196 19.4 18.2 18.2 183 18 3 18.2 16.9 

meter vanaf de wegas) in de 3 27.9 28.7 28.7 28.7 28.8 28.8 28.8 28.8 291 18.2 

autonome ontwikkeling en de 4 Gebrande Hoefstraat 19.7 192 19.2 19 ;; 192 19 j 192 I~U 19 ~ 17.3 

alternatieven 5 Bredasebaan 20.3 196 196 196 196 196 196 19 (, 196 17.1 

6 A58 36.6 36.6 36.6 36.6 362 36.2 365 36 ~ 36.6 17.4 

St. Martinusstr.l 25.8 253 25 " 7) " 2) " 7'15 271 2/1 IS" 16.8 
7 Alt. 1-0/1-a/l-b/2-0/2-a 

8 Alternatief 3-0/3-a 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 23.8 23.8 19.6 17.1 

9 Alternatief 4-0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 20.1 22.1 17.5 

10 Alternatief 3-0/3-a 19.1 19.2 19.2 19.2 19.4 19.4 22.7 22.7 19.2 17.4 

11 Alternatief 4-0 19.2 19.2 19.2 19.2 20.6 20.6 19.6 19.6 21.0 17.4 

12 Alternatief 2-0/2-a 19.3 19.3 19.3 19.3 23.8 23.8 19.6 19.6 19.9 17.4 

Bosheidestr.l 19.1 23.0 23.1 22.9 19.1 19.1 19.4 19.4 202 17.4 
13 Alternatief 1-0/1-al1-b 

14 Alternatief 2-0/2-a/4-0 18.3 182 18.3 18.2 21.2 20.9 18.4 18.4 20.1 16.9 

15 Alternatief 3-0/3-a 18.4 18.4 18.5 18.4 18.4 18.4 21.3 21.3 18.4 17.0 

16 Alternatief 1-0/1-b 18.3 18.5 20.5 18.4 18 I 18.1 182 18 " 18,> 17.0 

17 Alternatief l-a 18.5 20.3 18.5 20.1 182 182 "182 182 18 3 17.0 

100 Raadhuisstraat 27.5 208 206 208 .2 I 3 L 1.3 ,'U 1 20 7 225 18.3 

101 St. Janstraat 24.1 227 22 .6 227 2 I 7 21 I 221 221 228 18.6 

102 Do 25.2 21 2 21 5 21 4 21 1 21 1 ) 1 ) 21 5 21 I 19.0 
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TabelS.39 

Concentraties !-Ig/m3 PM 10 in 

2010 langs de wegen (op 5 

meter vanaf de wegas) in de 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

25.3 22 1 22 1 22 1 21 5 21 5 22.1 20.1 

24.8 246 25.6 25.6 _2_0_9_1-_20_9_1".::..:.....::...1-=-=.~1 ..;2=.:5:..:.:.5=-+ 19.0 

..:..;.<.;....:.;..:..:.:...;:;..:;..:; _ _ __ 1-1_9_.6-1 19 5 19.3 19 3 1 Y 2 19 _2...L._--'-_--JL-2_0:....-1 .L 

De berekende waarden voor fijn stof zijn opgenomen in TabeI5.39. De locaties staan 

aangegeven in Afbeelding 5.17. 

19.0 

autonome ontwikkeling en de 4 Gebrande Hoefstraat 26.6 25.0 25.0 250 26.8 25.0 250 250 26.8 24.7 

alternatieven 1-5=--+B::.:r~e.=d=as:.:e:.=b.=a=an~ __ -l,..;.2:..:5..:....1:....1-:::..27:.... . .::.3+ 2:.:.7.:.:.34 ";:.27:"':';:.3 25.0 27.4 27.3 27.3 25.0 27.0 

1_6=---l...:A..:.:5:.:8'--_____ + 2::....7,..;..5:.-j_:::..29:..:. . ..:...1 oj..-::2.::.9 ':..:.1 + 2:..:.9.:...:.1-1 27 3 29 .0 29.1 29.1 27.3 24.8 

St. Martinusstr./ 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 )5 5 25 5 26.0 24.7 
7 Alt. 1-0/1-a/l-b/2-0/2-a 

1-8=--+ A:..:.I:..:.te:::r..:..;n:.::.at.:;i.::.ef:...:3:...-.:;:0/.=3-=-a=---l,..;.2:..:5..:..0=-+:::..25:..:.:..:.1 + 2:..:.5.:...:.1+ :::..25:..: . ..:..1 _1....::2:..:.5.:....:.....1 25.1 25.6 25.6 25.1 24.7 

9 Alternatief 4-0 25.0 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.4 24.7 

10 Alternatief 3-0/3-a 25.1 25.2 25.2 25 .2 25.2 25.2 25.6 25.6 25.2 24.9 

~11~j....:A:..:.I:..:.te:::r..:..:n.::.at::.:.ie::.:f..:...4.:....-.::.0 _ _ -t,..;.2:..:.5..:....2_ 1-:::..25:":";:.2 _1-=2:.::.5.:..:.....2 25.2 25.4 25.4 25.2 25.2 25.4 24.9 

12 Alternatief 2-0/2-a 25.2 25 .2 25.2 25.2 25 .9 25.9 25.2 25.2 25.2 24.9 

Bosheidestr.l 25.1 25.7 25 .7 25.7 25.1 25.1 25.2 25.2 25.3 24.9 
13 Alternatief 1-0/1-a/l-b 

14 Alternatief 2-0/2-a/4-0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.4 25.3 25 .0 25.0 25.2 24.8 

15 Alternatief 3-0/3-a 

16 Alternatief 1-0/1-b 

17 Alternatief 1-a 

100 Raad h u isstraat 

101 St. Janstraat 

102 

103 

104 

105 at 

106 

Overige stoffen 

24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 25.3 25.3 24.9 24.7 

24.9 24.9 25.2 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.7 

24.9 25 .2 24.9 25.1 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.7 

22.9 2 15 21~ 2 15 2 16 216 21~ 2H 219 21.0 

22.1 2 1 7 

22.3 21 3 

21 5 21 7 21 I 2 1 7 21.0 

2. 1 3 2. 1 4 21 4 21 3 20.8 

21.6 21 .8 21.8 21.8 21.8 21.8 21.6 21.8 21.9 21.0 

22.2 21 Ii 21 4 2 1 4 2 1. 3 21 3 21 4 2 1 4 21 4 21.0 

21.9 21.9 22 .1 22.1 2 13 213 22 .5 22.1 22.0 20.8 

21.0 2.0.9 209 20'J 209 209 .W.9 209 21.0 20.8 

In Nederland zijn de stoffen NO. en PM,. maatgevend bij de toetsing aan de wettelijke 

grenswaarden. Overschrijdingen van de andere stoffen (zwaveldioxide, lood, benzenen 

koolmonoxide) komen in Nederland nagenoeg niet meer v~~r. Uit het onderzoek van de 

overige stoffen bleek dat de grenswaarden voor deze stoffen ruim onderschreden blijven. 

Gezien deze uitkomsten is besloten het onderzoek naar de overige stoffen uit de Wet 

milieubeheer buiten dit MER te houden. 
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label 5.40 

Effectbeoordeling lucht 

Effecten 

Jaargemiddelde concentraties en 
24-uursgemiddeld tijn stot (PM,.) 

o o o o 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

o o o o o 

De grenswaarden uit hoofdstuk 51uchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer worden in 

de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de alternatieven niet overschreden. 

Daarnaast zijn de verschil1en tussen de concentraties die berekend zijn langs de beschouwde 

wegvakken bij de verschillende alternatieven gering. Het aspect luchtkwaliteit is daarom 

niet onderscheidend. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Vanwege de geconstateerde ruime onderschrijdingen zal het toepassen van mitigerende 

maatregelen niet aan de orde zijn. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis en informatie geconstateerd. 

EXTERNE VEILIGHEID 

Toelkhting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
De externe veiligheidsrisico's zijn voor de huidige situatie en de referentiesituatie 

kwalitatief beschreven. In de referentiesituatie wordt uitgegaan van de situatie in 2020 na 

autonome ontwikkelingen, waarbij de route van gevaarlijke stoffen door de dorpskernen 

ligt (er is geen alternatieve route in de referentiesituatie). In de effectbeoordeling wordt 

aangegeven wat de effecten van de alternatieven voor het plan zijn ten opzichte van de 

referentiesituatie en de beoordelingscriteria. De veranderingen van de externe 

veiligheidsrisico's van het transport van gevaarlijke stoffen door de gemeente Rucphen 

worden kwalitatief beschreven. De toetsing vindt plaats voor het plaatsgebonden risico en 

het groepsrisico. 

Plaatsgebonden Risico 

Het Plaatsgebonden Risico (PR) geeft inzicht in de theoretische kans op overlijden van een 

individu op een bepaalde horizontale afstand van een risicovolle activiteit. Het PR wordt 

bemvloed door de kans op een ongeval en het mogelijke effect daarvan. Voor wegen is het 

afhankelijk van de hoeveelheid transport van gevaarlijke stoffen. Bij het PR wordt uitgegaan 

van een (fictieve) persoon die zich 24 uur per dag gedurende een heel jaar onbeschermd op 

een bepaalde plaats bevindt. Het PR wordt uitgedrukt als een kans per jaar. 

De grenswaarde van PR 10.6 per jaar geldt voor nieuwe situaties. Hierbinnen mogen geen 

kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen worden toegevoegd. De PR contour is een 

isocontour waarbij al1e punten met een gelijk risico met elkaar verbonden zijn. Als het PR 

kleiner is dan 10" per jaar dan is deze verwaarloosbaar. 

Groepsrisico 

Het Groepsrisico (GR) wordt naast de mogelijke ongevalscenario's en bijbehorende 

ongevalfrequenties bepaald door het aantal personen in de nabijheid van de risicobron. Bij 

het aangeven van het representatief aantal personen wordt gewerkt vanuit zowel de 

kwetsbare als de beperkt kwetsbare bestemmingen. 
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Tabe15.41 

Beoordelingscriteria externe 

veiligheid 

Afbeeldin~ 5.18 

Omgeving Rucphen 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

Met het groepsrisico wordt aangegeven hoe groot het aantal slachtoffers bij een ongeval kan 

zijn op basis van de aanwezige mensen. Naarmate de gr,oep slachtoffers groter wordt, moet 

de kans op een dergelijk ongeval (kwadratisch) kleiner zijn. Hoe meer mensen aanwezig zijn 

hoe hoger het groepsrisico. Bij het bepalen van het groepsrisico wordt getoetst aan de 

orientatiewaarde. 

nrr,<>n.crl<"rr, t.O.V. orientatiewaarde 

Voor externe veiligheid is het vervoer van gevaarlijke stoffen van belang voor de hoogte van 

eventuele risico's. Ook de aanwezigheid van bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of 

deze opslaan is van belang. Voor deze MER is gekeken welke risicobronnen er zijn en of dit 

maatgevend is voor de voorgenomen ontwikkeling. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
In de huidige situatie zijn er geen vervoerscijfers bekend over de N638. De N638 sluit aan op 

de N58 en voor deze rapportage is de aanname gedaan dat dit alleen bestemmingsverkeer 

betreft. Dit betreft bestemmingsverkeer voor aanwezige bedrijven in de gemeente Rucphen, 

zoals een tankstation of een bedrijf met een propaanopslag. Bevoorrading kan nodig zijn 

voor de 'rode' stippen in Afbeelding 5.18. Deze gegevens zijn afkomstig van de risicokaart 

Noord-Brabant. 
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Het vervoer wat plaatsvindt, is bestemd voor (bij de laatste 4 betreft het propaantanks). 

• Het tankstation aan de Sprwldelseweg; 

• Kwekerij van Aert, Rucphenseweg; 

• Abdij Maria Toevlucht, Rucphenseweg; 

• Du Bois sierbestrating, Rucphenseweg; 

i l10503/CE9/0051100580 ARCADI5 1103 



label 5.42 

Intensiteit vervoer gevaarlijke 

stoffen 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

• Y.J.M. van der Bregge, Rucphenseweg. 

Tankstations worden gemiddeld elke week bevoorraad met benzine en diesel en circa 1 keer 

in de twee weken met LPG. Bevoorrading van propaantanks is afhankelijk van de grootte en 

het doel waar ze voor gebruikt worden. Oit zal circa 1 keer per kwartaal zijn. 

Oeze inschatting leidt tot een lage intensiteit van vervoer gevaarlijke stoffen, zie Tabel 5.42 

Oit zijn circa de te verwachten transportstromen per jaar. Op basis van de lage 

vervoersintensiteiten wordt er geen enkele risicocontour berekend. 

Stoffen Transportbeweg ingen I jaar 

LFl (benzine) 52 ------
LF2 (diesel) 52 
GF3 (propaan. LPG) 42 

Oaarnaast is er nog het MCC, een militair complex. De gegevens van de aard van het 

vervoer van en naar dit complex zijn niet openbaar toegankelijk. Voor het MER zijn deze 

vervoersbewegingen en mogelijke veiligheidsrisico's niet meegenomen in de studie. Er kan 

vanuit gegaan worden dat het huidige transport niet tot onverantwoorde situatie leidt, 

anders hadden in de huidige situatie maatregelen genomen moeten worden. De 

verwachting is dat door de verandering van de functie van het terre in van opslagplaats naar 

oefenterrein minder vervoersbewegingen van gevaarlijke ladingen zullen plaatsvinden. 

In de huidige situatie loopt de route voor vervoer van gevaarlijke stoffen over doorgaande 

wegen door de dorpskernen. Omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen laag ligt, is er geen 

groepsrisico aanwezig, ondanks dat het vervoer in de huidige situatie door de kernen gaat. 

De gemeente heeft niet de plicht een (alternatieve) route voor gevaarlijk transport aan te 

wijzen. 

Op dit moment vinden in de gemeente Rucphen de volgende ruimtelijke ontwikkelingen 

plaats: Kerkakkers (Rucphen) en enkele inbreidingslocaties (verdichting). De Structuurvisie

plus (mei 2003) laat zien dat de ruimtelijke ontwikkeling van Rucphen zich concentreert in 

het gebied tussen Rucphen en St. Willebrord en Sprundel, net ten noorden van Nijverhei. 

Oit kan een lichte toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengen, 

afhankelijk van de toegestane bedrijfscategorieen. Voor dit MER kan geen inschatting 

gemaakt worden van de toename in de vervoersstroom. Er wordt echter vanuit gegaan dat 

het vervoer van gevaarlijke stoffen gelijk blijft aan de huidige situatie (met andere woorden: 

er vinden geen grote wijzigingen in de bedrijfsvoering van de bedrijven plaats). Voor het 

plaatsgebonden risico is daarom geen PRlO-6 contour aanwezig en ook het groepsrisico zal 

door het beperkte vervoer van gevaarlijke stoffen nog steeds verwaarloosbaar zijn. 
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Tabe15.43 

Effectbeoordeling externe 

veiligheid 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

Effecten 

De alternatieven in dit plan beschrijven diverse traces . Voor de effectbeschrijving wordt 

aangenomen dat het vervoer van gevaarlijke stoffen zich bij ontwikkeling Val1 de omlegging 

van de N638 concentreert op het nieuwe trace. Het voordeel hiervan is dat het vervoer van 

gevaarlijke stoffen niet meer door de bestaande woonkernen plaatsvindt. Dit betekent een 

verbetering van de veiJigheid in de bestaande kernen. 

Plaatsgebonden risico 

Het vervoer blijft gelijk aan de referentiesituatie en leidt om die reden niet tot beperkingen 

voor de omgeving. Dit omdat er geen 10-6 contour is voor het plaatsgebonden risico. 

Groepsrisico 

Va or het groepsrisico geldt dat het positief is als het vervoer van gevaarlijke stoffen langs zo 

min mogelijk bebouwd gebied gaat. Voor de effectbeschrijving wordt dan ook gekeken welk 

alternatief door het minst bebouwde gebied gaat. Van het noordelijk gedeelte gaan de 

alternatieven 3-0 en 3-a het meest door het dunbevolkt gebied. De overige alternatieven zijn 

niet onderscheidend ten opzichte van elkaar. Het middengedeelte waarbij door of langs 

Rucphen wordt gegaan is in de alternatieven 3-0, 3-a en 4-0 het meest gunstig. AIternatief 1 

is met de aanwezigheid van het Munnikenheide College langs de Bosheidestraat een 

alternatief waarbij wellicht problemen kunnen ontstaan zonder maatregelen in het ontwerp. 

Voor het zuidelijke gedeelte van het plangebied (vanaf de Sprundelseweg) zijn de 

alternatieven 2-0, 2-a, 3-0, 3-a en 4-0 het meest gunstig. Met de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen (uitbreiding bedrijventerrein en enige woningbouw) ten westen van de 

bebouwing van Sprundel in het vooruitzicht zal naar verwachfu1g de bevolkingsdichtheid 

hier toenemen. Daardoor komen alles samennemend, de alternatieven 3-0 en 3-a voor 

externe veiligheid het meest gunstig uit. Omdat externe veiligheid geen knelpunt is worden 

de andere alternatieven aangeduid als positief (+) en de alternatieven 3-0 en 3-a als zeer 

positief (+ +). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Er zijn geen mitigerende of compenserende maatregelen mogelijk of noodzakelijk. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is een leemte in kennis met betrekking tot de telgegevens van het aantal transporten over 

de provinciale en gemeentelijke wegen in de gemeente Rucphen. De bovenbeschreven 

effectbeoordeling/beschrijving is gebaseerd op aannamen door ervaring (heel weinig 

transport - heel weinig risico en heel weinig effect). In de effectbeschrijving is el' vanuit 

gegaan dat het vervoer zich concentreert op de alternatieven, waarmee gevaarlijk transport 

niet meer in de woonkernen plaatsvindt. Aangezien de omvang van het transport zo 

beperkt is zal het ontbreken van deze informatie besluitvorming niet in de weg staan. 
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5.4.4 

TabeI5.44 

Aantal woningen waar 

mogelijk trillingshinder 

optreedt 

Tabe15.45 

Effectbeoordeling trillingen 

NIEUWTRACE 

BESTAAND TRACE 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

Daarnaast is er nog het MCC, een militair complex. De gegevens van de aard van het 

vervoer van en naar dit complex zijn niet openbaar toegankelijk. Voor het MER zijn deze 

vervoersbewegingen en mogelijke veiligheidsrisico's niet meegenomen in de studie. 

Verwachting is dat door de verandering van de functie van het terrein van opslagplaats naar 

oefenterrein minder vervoersbewegingen van gevaarlijke ladingen zullen plaatsvinden. De 

verwachting is dat de vervoersbewegingen niet onderscheidend zijn voor de keuze van een 

alternatief. 

TRILLINGEN 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
In de aanlegfase zuBen mogelijkerwijs trillingen ontstaan, met name bij de aanleg van 

nieuwe wegdelen als er heiwerkzaamheden plaatsvinden en/ of damwanden moeten 

worden ingetrild. Daarnaast kan er na aanleg van de nieuwe weg sprake zijn van 

trillingshinder door passerend verkeer. De mogelijke effecten hiervan bij de verschillende 

alternatieven zijn inzichtelijk gemaakt door aantallen woningen te bepalen die gelegen zijn 

binnen een afstand van 30 meter van de weg en deze te vergelijken met de referentiesituatie 

(verondersteld wordt dat trillingshinder tot circa deze afstand op kan treden). 

Daarnaast kan er in de huidige situatie sprake zijn van trillingsoverlast langs het bestaande 

trace van de weg door de kernen. Door de aanleg van het nieuwe trace ontstaat er een 

afname van het (zwaar) verkeer door de kern, waardoor de hinder afneemt. Dit effect wordt 

kwalitatief beschouwd. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
In Tabe15.44 is het aantal woningen per alternatief weergegeven die gelegen zijn binnen een 

afstand van 30 m van de nieuwe weg. Dit zijn de woningen waar mogelijk trillingshinder 

kan optreden. 

Ian 5 nieuwe trace 

Effecten 

Uit de effectvergelijking voIgt dat in alternatief 4-0 de minste woningen trillingshinder 

ondervinden, gevolgd door alternatief 3-0 en 3-a (0/-). Alternatief 1-0, I-a, I-b, 2-0 en 2-a 

scoren negatiever (-) . 

Door een afname van de verkeersintensiteiten langs het bestaande trace, en een omleiding 

van het vrachtverkeer met bestemming Nijverhei en/ of BiImentuin, zal er hier sprake zijn 

van een afname van de trilliIlgshinder. De bestaande weg zal echter in gebruik blijven voor 

(vracht)verkeer. Het effect wordt voor aIle alternatieven beperkt positief beoordeeld (0/ +). 
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5.~ 

5.5.1 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Er zijn geen mitigerende of compenserende maatregele~ mogelijk of noodzakelijk. 

Leemten in kennis en informatie 
De mogelijke aantallen gehinderde huizen door trillingen is op een zeer vereenvoudigde 

wijze bepaald. Het daadwerkelijk optreden van trillingshinder is van een groot aantal 

factoren afhankelijk. Voor het MER gaat het echter te ver op een dergelijk niveau onderzoek 

te verrichten. Bij de keuze voor het voorkeursalternatief kan dit mogelijk nader worden 

onderzocht. 

.G~OMQRFQLOGISCHE WAARQEN 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Voor de beschrijving van aardkundige waarden is gebruik gemaakt het rapport 'Gea

objecten van Noord-Brabant' (Werkgroep Gea, G.P. Gonggrijp et al., 1985). Aangaande de 

geomorfologische waarden in het gebied wordt gekeken naar de aantasting van 

statusgebieden geomorfologie (Provinciaal erkende geomorfologische waarden/Gea

objecten). Het doorsnijden of verstoren van statusgebieden leidt (zonder mitigerende 

maatregelen) tot een zeer negatief effect. 

Behalve de Gea-objecten en de informatie over geomorfologisch waardevolle gebieden uit 

de Streekplannen, zijn op basis van bureau- en veldinventarisatie ook 'overige 

geomorfologische waarden' benoemd. In dit MER worden deze gebieden nader beschreven. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
In het studiegebied zijn geen bijzondere geomorfologische waarden of aardkundige 

statusgebieden aanwezig. 

In het oude dorpslandschap bepalen bomenrijen, singels en geriefhoutbosjes het beeld. Van 

de oorspronkelijke agrarische cultuur op de essen is weinig meer in tact. De dorpen zijn 

uitgegroeid over de es en vele kenmerkende (graan)akkers zijn omgevormd tot weiland, 

maisveld of industriegebied. De gehele rand op de grens van hoog naar laag is sterk 

verstedelijkt. St. Willebrord en Rucphen zijn door de industriegebieden Kozijnenhoek en 

Nijverhei aaneen gegroeid. 

Door voorgenomen activiteiten zoals het uitbreiden van bedrijventerrein Nijverhei, 

recreatiegebied Vijfsprong, de Binnentuin en woningbouw aan de noodwestzijde van 

Rucphen zal de geomorfologische herkenbaarheid van de dekzandruggen en de 

aanliggende laagten verminderen. De overgang van de laagte naar de hoge dekzandruggen 

en terrasafzettingen is geheel bebouwd. 

Het landduinenlandschap ten zuiden van Rucphen, met de hogere terrasafzettingen, 

kenmerkt zich door weinig bebouwingen en is voornamelijk bedekt met bos en heide. Aan 

de westzijde langs de Schijfse Vaartkant, ter hoogte van de Vennestraat, is het bosgebied in 

gebruik als recreatiegebied en militair oefenterrein. 
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Afbeelding 5.19 

Maaiveldhoogten 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

Aan de oostzijde langs de Zundertseweg ligt Molenheide, een militair materieeldepot 

(MMC). De geomorfologische patronen zijn hier deels n,og herkenbaar in het landschap. 

, 

legenda 
Ml8iveld (em) 

10.200 
200·300 
300·400 

""''' ~OO· ~OO 
5()0·600 
&00·700 
700·800 
800·900 
000· 1000 

E 1000· 1100 
"00· 1200 
'ZOO - 1300 
1300 - I~oo 
I~oo· 1000 
"1500 

OmIeldlng Rucphen N638 

MaalvekJhoogle 

Gemeente 
Rucphen 

Typerend voor de lagere gronden ten noorden van Rucphen zijn de openheid en de grillige, 

blokvormige percelen met hier en daar een bosperceel. De ontsluiting is hier, in 

tegenstelling tot op de hoge gronden, veelal rechtlijnig. Af en toe zijn er nog stijlranden 

aanwezig die de overgang aangeven tussen de lagere dalvormige laagten en de hogere 

dekzandruggen. Overige geomorfologische vormen zijn door langdurig landbouwkundig 

gebruik niet meer aanwezig. 

Het landschap van de dekzandruggen en terrasvlakten beslaat het grootste deel ten zuiden 

van Rucphen en Sprundel en loopt via de noordzijde van Rucphen door richting 

Roosendaal. Ook St. Willebrord is gelegen op een dekzandrug. De overgang van 

dekzandrug naar beekdal is nog enigszins herkenbaar aan de westzijde van St. Willebrord. 
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Afbe~ldi~~ 5.20 

Landschapstypen 

TabelS.46 

Effectbeoordeling 

geomorfologische waarden 

Effecten 

Aantasting statusgebieden 

OMLEGGING RU(PHEN N6381 

Legenda 
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Omleldlng Rucphen N638 

Landschapstypt'n 

~ ARCA()j5 
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Er treden geen negatieve effecten op omdat er geen sprake is van aantasting of verstoring 

van Gea-objecten of provinciaal waardevolle gebieden. Het effect is voor aIle alternatieven 

neutraal. 

Aantasting overige geomorf%gische waarden 
Voor alternatief 1 geldt dat er geen verschil in effecten optreedt wanneer 1-0, I-a of I-b 

wordt gehanteerd. Het nieuwe trace dool'snijdt ter hoogte van de Achterhoeksestraat een 

laagte in het landschap. Dit is nog hel'kenbaar door een lagere ligging van het landschap 

direct langs de Rucphenseweg. Inpassing van de voorgenomen maatregel verstoort het nog 

aanwezige relief en maakt de laagte minder herkenbaar. Hierdoor ontstaat een licht negatief 

effect op de herkenbaarheid van de geomorfologische patronen. Ten zuiden van de 

Sprundelseweg zijn geen geomorfologische waardevolle elementen. Het totale effect is licht 

negatief (0/-). 

Alternatief 2 maakt vanuit het noorden tot aan de Bernhardstraat gebruik van hetzelfde 

trace als alternatief 1. Hier treden gelijke effecten op. III het zuidelijke deel van het 

plangebied zijn er geen verdere bijzonderheden en dus ook geen effecten. De doorsnijding 

van de stijlrand en de landschappelijke laagte tel' hoogte van de Achterhoeksestl'aat 

resulteel't dan ook in een licht negatief effect (0/ -). 
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~beelding 5.21 

Verbinding van rotonde 

Gebrande Hoefstraat naar 

de Bernhardstraat (achter de 

bossen). 

OMlEGGING RUCPHEN N63s1 

Alternatief 3-0 komt vanaf Afslag 20 van de snelweg en maakt tot aan de Rucphensebaan 

gebruik van een nieuw trace. Dit trace ligt in het noordelijk deel van het plangebied direct 

op de overgang van de lagere gronden naar de hogere dekzandruggen. Hierdoor zal 

verstoring optreden in de opbouw van de bodemlaag van de overgang van hoog naar laag. 

Het effect is licht negatief (0/ -). Voor alternatief 3-a geldt dat in het noordelijk deel van het 

trace gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen. Het zuidelijk dee 1 van het trace heeft 

geen effect op de geomorfologische waarden. Het effect van het gehele trace wordt licht 

negatief beoordeeld (0/ -). 

Alternatief 4-0 voIgt vanuit het noorden tot op de Vorenseidseweg een geheel nieuw trace. 

Dit nieuwe trace doorsnijdt de overgang van de hogere dekzandruggen naar de Iagere 

gronden ten noorden van de Zwarte Sloot. Deze overgang is nog zichtbaar in het landschap 

en in de ondergrond, en zal verstoord worden door aanleg van het nieuwe trace. Ook 

worden er twee oude geomorfologisch herkenbare kreken in de nabijheid van de Zwarte 

Sloot doorsneden. Het effect is als negatief beoordeeld omdat een geheel nieuw trace veelal 

meer schade aan de opbouw van de ondergrond veroorzaakt dan aanvulling of uitbreiding 

van een reeds bestaand trace. Het zuidelijk deel van het trace heeft geen effect op de 

geomorfologische waarden. Het totale effect is negatief (-). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Aangaande geomorfologische waarden zijn er geen mitigerende of compenserende 

maatregelen mogelijk met de verschillende alternatieven. De effecten van ingrepen in de 

bodemopbouw zijn onomkeerbaar. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. De effecten zijn bepaald op basis van meting (doorsnijding, ruimtebeslag) en 

expert judgement. 
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TabelS.47 

Effectbeoordeling beschermde 

gebieden 

5.5.3 

OMLEGGING RUCPHEN N63s1 

BESCHERMDE GEBIEDEN 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
De beschrijving van de beschennde gebieden gebeurt aan de hand van aantasting van 

statusgebieden landschap (Nationale en Provinciale landschappen). De beoordeling is 

kwantitatief, hoe meer aantasting van statusgebieden, hoe negatiever het effect. Er wordt 

gekeken naar de 'statusgebieden' (bijvoorbeeld: 'Nationaal Landschap' of 

'Belvederegebied') binnen de invloedszone van het voornemen. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Binnen het onderzoeksgebied zijn geen beschermde gebieden aanwezig. Ook zijn er geen 

relevante autonome ontwikkelingen binnen de 'Statusgebieden Landschap' en in de 

gebieden die door de Provincie Noord-Brabant zijn aangewezen als 'Waardevol Landschap'. 

Effecten 

De afwezigheid van beschermde gebieden binnen het onderzoeksgebied resulteert in een 

neutraal effect (0) aangaande aantasting van beschermde gebieden. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Er zijn geen mitigerende of compenserende maatregelen no dig. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Voor dit criterium geldt dat er geen specifieke waarden zijn waaraan het landschap getoetst 

kan worden. Er gelden verschillende beoordelingscriteria zoals de bemvloeding van 

landschapstypen, bemvloeding van de mate van openheid/beslotenheid en de invloed op 

landschapsbepalende structuren en patronen, zoals kenmerkende bosschages en houtwallen 

of lanen. Tevens wordt gekeken naar de maat van het landschap en hoe de ingreep zich in 

schaal verhoudt tot het huidige landschap. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Het landschapsbeeld rondom de kern Rucphen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid 

van open landschappen en besloten landschappen. Het gebied tussen de Rucphenseweg en 

St. Willebrord is een landschappelijk open gebied. Het streven is er op gericht dit gebied ook 

open te houden. Tegen de kern van St. Willebrord zijn nog meerdere landschapselementen 

aanwezig. 
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Afbe~~ing 5.22 

Landschapstypen rondom 

Rucphen 

TabeI5.48 

Effectbeoordeling visueel 

landschappelijke kenmerken 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

Deze maken dee 1 uit van de keutemederzettingen. Ook het gebied ten oosten van Militair 

Complex (MMC) en ten zuiden van Sprundel is een vergelijkbaar open gebied. De 

Rucphense bossen en Molenheide zijn besloten gebieden, evenals het gebied ten noorden 

van de Rucphense bossen. Dit vanwege de aanwezigheid van diverse beplantingen. 

"'_~cc Qude _dont~nllIlJ.n • 
open 

_ Dude .Indontglnnlngon • 
be.lotl. 

Aangaande de maat van het landschap is er vaak een verband met het gebruik van het 

landschap en de ontstaansgeschiedenis. De gebieden met opgaande massa zoals bos en 

stedelijke bebouwing zijn per definitie besloten landschappen. De grotere open gebieden 

zijn vaak de oude turfontginningen tot op het zand die nu in gebruik zijn als akkerbouw

gebieden en in het noordelijke lagere deel als graslanden. 

Effecten 

Aantasting visueel-ruimtelijke 

waarden 

Aantasting waardevolle structuren, 
n,,1rrn''''n en elementen 

o 

o 

Aantasting visuee/-ruimte/ijke waarden 

0/- 0/- 0/-

0/- 0/- 0/-

Voor altematief 1-0 geldt dat grotendeels gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen. Ret 

nieuw aan te leggen deel van het trace (verbinding tussen Rucphenseweg en Bosheidestraat) 

doorsnijdt het open gebied en kan hierdoor een inbreuk zijn op de openheid van het 

landschap. Zeker in combinatie met begeleidende laanbeplanting langs de weg is het 

nieuwe trace een inbreuk op de openheid. Dit effect wordt licht negatief beoordeeld (0/-). 
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Alternatief 2-0 doorsnijdt ten noorden van de Bernhardstraat, tussen de Bosheidestraat en 

Kozijnenhoek en ten zuiden van de Sprundelseweg een open gebied. De doorsnijding vindt 

in het noordelijk deel plaats aan de rand en van de open gebieden. In het middengebied 

vindt de doorsnijding plaats aan de rand van de toekomstige Binnentuin (autonome 

ontwikkeling). Ten zuiden van de Sprundelseweg gaat het trace dwars door het open 

gebied. Dit effect is negatief voor de beleving van de openheid van het gebied omdat het 

nieuwe trace wordt begeleid door opgaande laanbeplanting. Voor alternatief 2-a geldt 

hetzelfde negatieve effect (-). 

Alternatief 3-0 doorsnijdt het noordelijk open gebied dwars door midden. Het gebruik van 

begeleidende laanbeplanting leidt tot een tweedeling van de openheid in het gebied. Tevens 

wordt een aantallandschappelijke Iijnen zonder opgaande begroeiing gekruist waardoor 

deze landschappelijke lijnen minder herkenbaar worden. Ten zuiden van de Sprundelseweg 

ligt het trace aan de rand van een open gebied en kan de weg met begeleidende 

laanbeplanting een held ere rand vormen van het open akkerbouwgebied. De doorsnijding 

van het open gebied ten noorden van de Bernhardstraat weegt zwaar en het effect is dan 

ook zeer negatief (- -). 

Alternatief 4-0 ligt als randweg om St. Willebrord en ligt op de landschappelijke grens 

tussen het lager gelegen open gebied en de hogere bebouwde dekzandruggen. Vanaf 

Kozijnenhoek is het trace gelijk aan alternatief 2 en wordt het open akkerbouwgebied ten 

zuiden van de Sprundelseweg doorsneden. Het gebruik van begeleidende laanbeplanting 

leidt tot een tweedeling van de openheid in het zuidelijke gebie~ . Voor het noordelijk open 

gebied geldt dat de weg als nieuwe komgrens kan worden aangeduid en wordt het open 

gebied visueel ruimtelijk begrensd en ingekaderd door de weg met begeleidende 

laanbeplanting. Tevens kan dit de over gang van hoog naar laag verder benadrukken. Dit 

kan als versterkend element worden vormgegeven. Ondanks deze mogelijkheid wordt het 

totaal effect op de visueellruimtelijke waarde, ook vanwege de doorsnijding van het 

opengebied in het zuiden, negatiefbeoordeeld (-). 

Aantasting waardevolle structuren patronen en elementen 
Alternatief 1-0 doorsnijdt en verstoort een aantal kleinschalige landschappelijk waardevolle 

gebieden. In het noorden heeft de Rucphenseweg belangrijke waarde, maar de aantasting is 

het grootst bij het trace van de Bosheidestraat en het verlengde, de Molenweg en de 

Dennenweg. De maat van het nieuwe trace, parallelweg en nieuwe 80 km/uur weg, past 

niet over deze smalle landschappelijke lijnen en zijn een grove verstoring van het 

kleinschalige en besloten karakter van het gebied. Dit effect is negatief (-). Voor de 

alternatieven I-a en I-b is de situatie en dus ook het effect gelijk. Alternatief I-a loopt in het 

zuiden van het trace over de Molenweg, in plaats van de Dennenweg. Ook deze weg wordt 

beschouwd als een waardevolle structuur. Daarom wordt het effect van alternatief I-a ook 

negatief beoordeeld (-). 

In het noorden van het gebied loopt het trace van alternatief 2-0 over de Rucphenseweg. De 

maat van het nieuwe trace, parallelweg en nieuwe 80 km/uur weg, past niet over deze 

smalle landschappelijke Hjnen en zijn een grove verstoring van het kleinschalige en besloten 

karakter van het gebied. Dit effect wordt beperkt negatief beoordeeld (0/ -). 

Alternatief 3-0 tast weinig waardevolle patronen en structuren aan, er is weI sprake van 

beperkte doorsnijding. Het effect van het trace op de waardevolle patronen en structuren 

wordt daarom licht negatief beoordeeld (0/-). 
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~.6.1 

OMLEGGING RUCPHEN N638 1 

In alternatief 4-0 wordt een aantallandschappelijke lijnen zonder opgaande begroeiing 

gekruist waardoor deze landschappelijke lijnen en structuren minder herkenbaar worden. 

Het effect is licht negatief (0/-). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Het gebruik van begeleidende beplanting langs het nieuwe trace kan zowel een positief als 

een negatief effect hebben. Wanneer het nieuwe trace een open gebied doorsnijdt is het 

wenselijk deze openheid te behouden. Een mogelijke maatregel om het verstorende effect 

van de weg te beperken is afzien van begeleidende beplanting langs het trace in de open 

gebieden. Het effect van de doorsnijding kan dan beperkt worden tot beperkt negatief. 

leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. De effecten zijn bepaald op basis van meting (doorsnijding, ruimtebeslag) en 

expert judgement. 

Cl)LT~~~H.lSTQRIE EN ARqiEO~PGI~ 

CULTUURHISTORISCHE WAARDEN 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Voor de beoordeling van de cultuurhistorische waarden wordt er aIlereerst gekeken naar de 

aanwezigheid van cultuurhistorische statusgebieden (Belvederegebieden). Aantasting van 

statusgebieden is per definitie zeer negatief. Vervolgens wordt ook gekeken naar de 

aanwezigheid van overige cultuurhistorische landschappen, zoals beschermde stad- of 

dorpsgezichten en andere historisch geografische vlakken (zie Afbeelding 5.23). Tevens 

worden aIle overige cultuurhistorische elementen, structuren en patronen bekeken en 

meegenomen in de effectbeoordeling. Het effect is afhankelijk van de doorsnijding of 

aantasting van bepalende elementen in relatie tot bijzonderheid van de cultuurhistorisch 

waardevoIle elementen, structuren en patronen. 
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Afbeelding 5.23 

C ultuurhistorische 

Waardenkaart (CHW-kaart)) 
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Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
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*1 :t". legenda 
,.j 
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hoog .. t 
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htSlorische geovr"rie llijn) waatOe 

I l'y"'uer hoog 
'j ~ haog 

.", redl!lijk hoog 

I hislorische sledenbOtlwwaarde 
red&lijk hoog 

.i t\i$tonset1 grotn 
._:. hiefonsche groenstructuur 

· morwmefllale boom 
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t'N$\Oosche boo ..... onsl · MIP-cbjoC1 

• I • Ri)k!imonumenl 
i 

tv.l<>r\scll. Zi<!llrOlalie. 

lTlotenbiotoop 

De cultuurhistorische waarde van de kernen Rucphen, St. Willebrord en Sprundel beperkt 

zich tot diverse monumenten, twee wegen met een (zeer) hoge historische geografische 

waarde en een historische groenstructuur in St. Willebrord. 

In het gebied ten noorden van Rucphen en ten westen van St. Willebrord heeft de Zwarte 

Sloot een hoge historisch-geografische waarde. Het gebied ten westen van Rucphen omvat 

een gebied met diverse historische groenstructuren (ten noorden van de Gebrande 

Hoefstraat), de Rucphense bossen bevat een gebied en diverse lijnen met hoge historisch

geografische waarde. 

De CHW maakt melding van de locatie van historische bouwkunst zoals boerderijen, 

molens, kerken etc. met een minima Ie ouderdom van 50 jaar. Dit betreffen 

Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een selectie uit de resultaten van het 

Monumenten Inventarisatie Project (MIP), dat door de Provincie werd uitgevoerd van 1979 

tot 1991. In het onderzoeksgebied komen geen Rijksmonumenten v~~r. 
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TabelS.49 

Locatie MIP-objecten Rucphen 

TabeIS.SO 

Effectbeoordeling 

Cultuurhistorische waarden 

OMLEGGING RU(PHEN N63BI 

De MIP-objecten in de plangebieden betreffen voornamelijk boerderijen en woonhuizen uit 

de Nieuwe Tijd. 

Locatie MIP-objecten 

. Vorenseindseweq 93 SpJ undel Raadhuisstraat 82 Rucphen - -
Raadhuisstraat 86 - 88 Rucphen Achterhoeksestraat 69 RuSP-!l~ 

.~ 

Rue hensebaan 33 Sprundel Raadhuisstraat 1;1 Ruq~hen -
Bernhardstraat 41 Rucphen Raadhuisstraat 3 RUCJ~hen 

~x.l~ edltiewe9 7 Ruq~hen Raadhuisstraat 5 Ruq~hen ---
Industriestraat 10 Ruephen Raadhuisstraat 11 Rucphen 

Industriestraat 3 Ruq:!hen Sprundelseweg 39 Ruephen 

Martinusstraat, St. 8 Rucphen Vennestraat 1 Rucphen 

Martinusstraat, St. 11 Rucphen Zundertseweg 3 Rucphen 

Raadhuisstraat 4 Rucphen Zundertseweg 45 Rucphen 

Effeden 

ieden 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Aantasting cultuurhistoriseh 
0 0/- 0/-

waardevolle structuren en nen 

Aantasting cultuurhistorische status gebieden 
Er zijn in het onderzoeksgebied geen cultuurhistorische statusgebieden. Het effect voor 

aantasting van cultuurhistorische statusgebieden is neutraal voor aIle alternatieven (0). 

Aantasting cultuurhistorisch waardevolle structuren en patronen 

0 

Alternatief 1-0 maakt gebruik van cultuurhistorische lijnen, waardoor cultuurhistorische 

uiterlijk van wegen zoals de Rucphenseweg gaat grotendeels verloren. Hetzelfde geldt ook 

voor de Molenweg, de Dennenweg en de Zundertseweg. Dit zijn de meest gave resten van 

de kleinschaligheid in Rucphen en zijn onderdeel van de oude zandontginningen. In totaal 

wordt ongeveer 4,5 km cultuurhistorisch waardevolle structuren aangetast. Daarnaast 

wordt nog 2 keer een cultuurhistorisch redelijk waardevollijnelement doorkruist. Het totale 

effect voor de aantasting van cultuurhistorisch waardevolle structuren en patronen is zeer 

negatief (- -). De alternatieven I-a en I-b doorsnijden dezelfde gebieden en nog wat extra 

gebieden en worden daarom ook zeer negatief beoordeeld (- -). 

Alternatief 2-0 doorsnijdt 6 cultuurhistorische lijnen in het landschap. Deze worden 

hierdoor verstoord en minder herkenbaar. Het effect is licht negatief. Ook wordt er over een 

lengte van ongeveer 2,3 kilometer gebruik gemaakt van cultuurhistorisch redelijk 

waardevolle lijnen. De aansluiting vanaf de Gebrande Hoefstraat op de Rucphenseweg in 

alternatief 2-a heeft een verwaarloosbaar effect op een deel van de historische 

groenstructuur. Het totale effect voor de aantasting van cultuurhistorisch waardevolle 

structuren en patronen is licht negatief (0/ -). 

Alternatief 3-0 doorsnijdt in het noordelijk deel van het trace de lijn Zwarte Sloot. Deze 

landschappelijke lijn is van oorsprong een turfvaart geweest en heeft een belangrijke rol 

gespeeld in de ontginningsgeschiedenis van het gebied. 

II i OS03iU:9iOO\/iOOI80 ARCADIS 1116 



5.6.2 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

Doorsnijding van deze cultuurhistorisch waardevolle lijn leidt tot verdere verstoring van het 

element. Daarnaast worden nog 8 cultuurhistorisch redelijk waardevolle lijnelementen 

doorsneden. Aan de Industriestraat staat een aantal MIP-objecten direct langs het trace, hier 

zullen mogelijk negatieve effecten optreden wanneer een nieuw trace gecombineerd met een 

parallelweg en beplanting wordt gerealiseerd. In het zuidelijk deel van het gebied loopt het 

trace nog ongeveer 650 m over de Vorenseindseweg, een bestaande redelijk waardevolle 

cultuurhistorische lijn. Het totale effect voor de aantasting van cultuurhistorisch 

waardevolle structuren en patronen is negatief (-). 

Alternatief 4-0 ligt langs de kern St. Willebrord en doorsnijdt in het noordelijk deel van het 

trace de lijn Zwarte Sloot. Deze landschappelijke lijn is van oorsprong een turfvaart geweest 

en heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontginningsgeschiedenis van het gebied. 

Doorsnijding van deze cultuurhistorisch waardevolle lijn leidt tot verdere verstoring van het 

element. Het effect is Hcht negatief. Daarnaast worden nog 6 cultuurhistorisch redeHjk 

waardevolle lijnelementen doorsneden. In het zuidelijk deel van het gebied loopt het trace 

nog ongeveer 650 m over de Vorenseindseweg, een bestaande redelijk waardevolle 

cultuurhistorische lijn. Het totale effect voor de aantasting van cultuurhistorisch 

waardevolle structuren en patronen is negatief (-). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

De aanpassing van het trace vergt redelijk wat ruimte. Wanneer mogelijk moe ten de huidige 

beplantingsstructuren langs de historisch waardevolle lijnen behouden blijven en moet het 

trace zo goed mogelijk worden ingepast. Dit geldt in ieder geval voor de laanbeplanting op 

de Rucphenseweg en de Zundertseweg. 

Leemten in kennis en informatie 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. De effecten zijn bepaald op basis van meting (doorsnijding, ruimtebeslag) en 

expert judgement. 

ARCH_EQ~OGI~CHE WA~RDEI'.I 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 

De effecten van de verschillende traces is gebaseerd op het verwachtingsmodel archeologie 

uit het bureauonderzoek (zie bijlage 9). De verschillende criteria die van belang zijn bij het 

bepalen van de effecten op de archeologische waarden: 

• doorsnijding archeologische terreinen en monumenten; 

• doorsnijding archeologische verwachtingswaarde. 

In geen van de alternatieven is sprake van archeologische terreinen en monumenten. Op het 

gebied van dit criterium is er geen onderscheid te maken tussen de verschillende 

alternatieven. 
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Tabe15.51 

Beoordelingstabel nieuwe en 

bestaande weg 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

Met het doorsnijden van de archeologische verwachtingswaarde wordt aangegeven wat de 

risico's zijn van eventuele verstoring. De verwachting gE;eft enkel de kans weer die er is op 

de aanwezigheid van archeologische waarden. Het geeft geen definitieve zekerheid met 

betrekking tot de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen maar de kans of 

verwachting op het vinden van archeologische waarden. 

De indeling in archeologische verwachtingswaarde is ingedeeld in drie categorieen; 

• Lage verwachting - met deze verwachting wordt aangegeven dat er een lage 

verwachting is op de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen. Voor deze 

gebieden wordt geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

• Middelhoge verwachting - met een middelhoge verwachting worden de gebieden 

aangegeven die op grond van geomorfologische kenmerken en bodemtypen in het 

verleden geschikte plaatsen zijn geweest voor bewoning. Voor deze gebieden wordt 

vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van 5 boringen per hectare in combinatie met 

een oppervlakte kartering. 

• Hoge verwachting - met een hoge verwachting wordt aangegeven dat het zeer 

waarschijnlijk is dat er archeologische waarden voorkomen. Voor deze gebieden wordt 

vervolgonderzoek aanbevolen in de vorm van 10 boringen per hectare in combinatie met 

een opperv lakte kartering. 

Omdat er verschil is tussen het aanleggen van de nieuwe weg en verbreding van bestaande 

wegen wordt het effect anders beoordeeld. Het effect bij de aanleg van een alternatief, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande wegen, is laag omdat tijdens de aanleg van 

de bestaande weg de verwachting is dat de archeologische waarden al verdwenen zijn. 

Hetzelfde geldt voor de ontgrondingen. 

Voor het bepalen van de effecten wordt de doorsnijding van archeologische 

verwachtingswaarde gebruikt voor het bepalen van het effect. De doorsnijding wordt 

aangegeven in lengte van de doorsnijding. De effecten worden aangepast als er sprake is 

van aanpassing van een bestaande weg. Bij aanleg door aanpassing bestaande wegen zijn de 

effecten minder sterk. De effectscores worden daarom verlaagd. 

Beoordeling nieuwe weg 

Lage verwachting Geen effect o 
Middelhoge verwachting Negatief effect 

Hoge verwachting Groter negatief effect 

Beoordeling bestaande weg 

Lage verwachting Geen effect 0 

Middelhoge verwachting Geen effect 0 --
Hoge verwachting Negatief effect --

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Het onderzoeksgebied ligt in het zuidwestelijke deel van Noord-Brabant. Het landschap is 

grotendeels gevormd in het Pleistoceen, dekzandlandschap met v laktes, dekzandruggen en 

beekdalen.ln het Holoceen warmde het klimaat op, steeg de grondwaterspiegel en vormde 

zich in de lagere vlaktes veen. 
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Uit de historische studie naar verdwenen venen in westelijk Noord-Brabant is gebJeken dat 

in grote delen van het gebied rond Rucphen sprake is vap voormalige veengebieden. Deze 

veengebieden zijn vanaf 1250 na Christus ontgonnen en hebben een grote inv Joed gehad op 

het huidige landschap. Veengebieden lagen ten noorden en ten zuiden van Rucphen. Deze 

gebieden zijn in de 18' eeuw deels ontgOlmen voor de landbouw toen veenwinning niet 

meer mogelijk was . Voor deze gebieden geldt dat de archeologische verwachting laag is, 

zelfs voor de archeologische perioden van voor de veenvorming. Omdat de archeologische 

waarden aan of net onder het oppervlak worden verwacht is er op ontgronde percelen geen 

verwachting meer op intacte archeologische waarden. 

Op de CuItuurhistorische Waardekaart van Noord-Brabant is de omgeving van Rucphen, 

het onderzoeksgebied aangegeven met een middelhoge en een lage verwachting. Deze 

informatie komt van de Indicatieve Kaart van Archeologische waarde (IKA W). Deze kaart is 

op een schaal van 1:50.000 uitgevoerd en is daardoor te grofmazig om te gebruiken voor de 

effectanalyse. In het bureauonderzoek is buiten de IKA W gebruik gemaakt van bekende 

archeologische waarden in en rond het gebied en diverse geomorfologische en 

bodemgegevens. Deze archeologische waarden zijn via het Archeologische hlformatie 

Systeem, ARCHIS (RACM, Amersfoort), opgezocht en bekeken. In het onderzoeksgebied 

zijn geen archeologische waarden bekend'o. Dit is enerzijds te verklaren door de 

veenwinning en anderzijds door het gebrek aan archeologisch onderzoek dat in het 

onderzoeksgebied is uitgevoerd. 

Archeologische waarnemingen in de omgeving van het onderzoeksgebied geven een beeld 

van vestiging en vestigingsvoorkeur. De bewoning op het pleistocene landschap van 

Noord-Brabant is al vanaf de Oude Steentijd en vanaf die tijd tot aan de Middeleeuwen is er 

een voorkeur voor het wonen op de hogere delen van het landschap in de nabijheid van 

beken. Vanaf het Neolithicum lijkt de voorkeur uit te gaan naar dezelfde locaties met de 

aanvulling van leemrijkere bodems. In het Neolithicum worden de woonplaatsen meer 

permanent vanwege de landbouw . Waamemingen ten westen van Sprundel weerspreken 

dit beeld van vestiging, omdat daar archeologische waarden zijn aangetroffen op de rand 

van een terrasafzettingsvlakte en terrasafzettingsvlakte met weJvingen. Het laatste geeft aan 

dat er te weinig informatie lijkt te zijn om een model te vormen voor het gebied. 

De archeologische verwachting die is opgesteld gaat deels uit van het feit dat de meeste 

kans voor bewoning op de hogere delen van het landschap is en dan vooral in de omgeving 

van beken. De archeologische verwachting is middelhoog voor terrasafzettingen met 

welvingen en hoog voor dekzandruggen en rivierduinen. 

10 Archeologische waarden zijn archeologische vondsten waar nog geen verder onderzoek is uitgevoerd 

(waarnemingen) en archeologische vindplaatsen (archeologische terreinen en monumenten). 
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Afbeelding 5,24 

Archeologische 

verwachtingskaart met de trace 

en de alternatieven (bron, 

bureaustudie m.e,r - bijlage 

9) 

label 5,52 

Aantal archeologische 

terreinen 

1-

--
Effecten 

Bekende arche%gische waarden 
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label 5.53 

Effectbeoordeling 

archeologische verwachting 

label 5.54 

Archeologische verwachting 

bestaande en nieuwe weg, 

aangegeven in meters 

doorsnijding 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

In het studiegebied zijn zoals aangeven geen bekende archeologische vindplaatsen, 

archeologische terreinen en monumenten. Oit criterium js voor aBe aIternatieven en 

alternatieven gelijk en scoort neutraal (0). 

Archeologische verwachting 

In Tabel5.54 is het aantal meter doorsnijding opgenomen per verwachtingswaarde. 

Alternatief 1-0 en I-b hebben een beperkt negatieve beoordeling (0/-) vanwege de 

doorsnijding van 350 meter van een gebied met een hoge verwachting (bestaande weg). In 

alternatief I-b wordt weliswaar een extra gedeelte weg aangelegd, maar dit vindt plaats in 

een gebied met een lage verwachting. Alternatief I-a heeft een negatieve beoordeling 

vanwege de doorsnijding van 950 meter van een gebied met een hoge verwachting, 

bestaande weg (-). 

Alternatief 2-0 en 2-a zijn negatief beoordeeld vanwege de doorsnijding van 950 meter van 

een gebied met een hoge verwachting (bestaande weg) en de doorsnijding van 

respectievelijk 3865 en 4395 meter van een gebied met een lage verwachting voor de nieuw 

aan te leggen wegen (-). 

Alternatief 3-0 en 3-a zijn zeer negatief beoordeeld vanwege het doorsnijden van 

respectievelijk 755 en 535 meter van een gebied met een hoge en middelhoge verwachting, 

nieuwe weg. Oaarnaast doorsnijden de alternatieven beide 600 meter van een gebied met 

een hoge verwachting, bestaande weg (- -). 

Alternatief 4-0 is beperkt negatief beoordeeld vanwege de doorsnijding van 600 meter van 

een gebied met een hoge verwachting, bestaande weg. Oaarnaast doorsnijdt het alternatief 

1760 meter van een gebied met een lage verwachting voor de nieuw aan te leggen wegen 

(0/-). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Mitigatie en compensatie is op het gebied van archeologische waarden niet van toepassing. 

Archeologische waarden zijn plaatsgebonden en kunnen behouden worden door het niet 

uitvoeren van verstoring (behoud in-situ) of het uitvoeren van een opgraving (behoud ex

situ). 
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§.7 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

Leemte in kennis en informatie 

De leemte in kennis is dat er voor het gebied niet voldoende bekend is van aanwezige 

archeologische waarden. Dit is vooral omdat er geen archeologisch onderzoek in het 

onderzoeksgebied bekend is. 

Opvallend is dat Sprundel in de historische bronnen dateert van de Late Vroege 

Middeleeuwen, maar dat er archeologisch geen waarden bekend zijn die dit beamen. Dit is 

ook te wijten aan gebrek aan onderzoek. De archeologische verwachting kan dan voor de 

oude wegen en de dorpskernen hoger zijn dan nu is aangenomen. 

Beekdalen is een ander punt waar in de archeologische wereld de laatste tijd meer de 

aandacht op wordt gericht. De conserveringsomstandigheden in een beekdal zijn vanwege 

de hogere water stand meestal uitstekend en daardoor kan er veel materiaal nog bewaard 

zijn. De leemte in kennis is dat er (nog) geen duidelijk beeld is van de aard van eventuele 

archeologische waarden in de beekdalen en daardoor is er geen verwachtingsmodel voor op 

te stellen. In de bureaustudie (bijlage 9) is een middelhoge verwachting aan de beekdalen 

toegekend. De leemte in kennis kan worden weggenomen door het uitvoeren van de eerste 

fase van archeologisch onderzoek. De noodzaak hiertoe hangt mede af van het te bepalen 

voorkeursalternatief. 

,BODEM ~N WATER 

BODEM 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 

De mate van doorsnijding van verschillende bodemtypen is gebruikt als mate van 

bodemverstoring. Als bron is hiervoor de Bodemkaart van Nederland gebruikt. 

Doorsnijding van 'bijzondere' bodemtypen wordt negatief beoordeeld. Klei- en 

veengronden worden als bijzonder beoordeeld. Hier heeft de noodzakelijke 

grondverbetering meer invloed op de omgeving dan bij zandgronden. Bij klei- of 

veengronden moet klei of veen namelijk vervangen worden door zand. 

Daarnaast is ook gekeken naar de doorsnijding van afsluitende bodemlagen (Bron: 

Grondwaterkaart van Nederland, voor diepere bodemopbouw). Wanneer deze lagen door 

realisatie van de weg doorsneden worden, ontstaat een onomkeerbaar effect op de bodem. 

Het doorsnijden van een afsluitende laag kan grote effecten hebben op de 

grondwaterhuishouding, omdat door de doorsnijding het water veel sneller kan wegzakken 

dan in de oorspronkelijke situatie het geval was. 

De realisatie van de weg kan een negatieve invloed hebben op de bodemkwaliteit. Door de 

toename van verkeersbewegingen is het afstromende hemelwater meer vervuild met onder 

andere olie en P AK. Het hemelwater van de weg stroomt af naar de bermen, waar het de 

bodem kan vervuilen. 
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Afbeelding 5.25 

Bodemtypen 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Het plangebied ligt op het West-Brabants massief, dat is' gekenmerkt door een deklaag 

dunner dan 5 m. Hieronder bevindt zich een weinig doorlatende bodernlaag van 0,5 m dik. 

Grofweg ziet de diepere bodemopbouw er als voigt uit: 

• maaiveld tot circa 4 m + NAP; deklaag; 

• 4 m + NAP tot circa 0 m + NAP; slecht doorlatende laag; 

• 0 m + NAP tot circa 38 m - NAP; zand, r watervoerend pakket, 'middelste fijn'; 

• 38 m - NAP tot circa 82 m - NAP; zand, l ' watervoerend pakket, 'onderste gro£'; 

• 82 m - NAP tot 108 m - NAP; slecht doorlatende laag, afzetting van Kallo. 

Ih BEBOUW 

Legenda __ .mC:::::==::i..,, _____ l t;.~ t(l~ ~ 

- Alternatief 1 

- - - A~ernatlef 1a 
....... A~elilatief 1 b 
- A~ernatief 2 

- - • A~el natlef 2a 

I I 105031([91005/200580 

- Alternatief 3 

- - - Alternatlef 3a 

Alternatief 4 

schaal (A4) 

datum: 
1 :19.000 
15.09·2008 

projectnummer. 110503,200580 
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label 5.55 

Effedbeoordeling bodem 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

De voorgenomen activiteit is de realisatie van de weg op het huidige maaiveld. Er wordt 

een ondergrondse kruising voorzien: de fietstwmel tel' hoogte van de Jan Vermeerstraat in 

alternatief 1. De realisatie van de omleiding zal daarom plaatsvinden in de deklaag, die tot 

circa 4 m-mv wordt aangetroffen. 

Uit de bodemkaart (zie Afbeelding 5.25) blijkt dat de bodem rond Rucphen en in het gehele 

plangebied is te karteren als een Humuspodzolgrond. Van noord naar zuid is het 

plangebied ingedeeld in een Veldpodzolgrond, een Laarpodzolgrond en wederom een 

Veldpodzolgrond. De Laarpodzolgronden zijn van nature drogere delen en centreren zich 

rond de kern Rucphen. 

Op basis van de Bodemkwaliteitkaart gemeente Rucphen (Bron: RMD) is de grond in het 

buitengebied aan te merken als 'schoon'. De bodem in de kernen is gekwalificeerd als 

'<SWl'. Beide aanduidingen geven vooralsnog geen beperkingen ten aanzien van het 

realiseren van de Omleiding Rucphen N638. De doorgaande wegen in de kernen zijn 

aangeduid als 'SWl- Gem SW' en daarmee aangeduid als 'licht vervuild'. Dit hoeft geen 

consequenties te hebben voor de omleiding. 

Effeden 

Verandering in 
bodemkwaliteit 

o 01-

Doorsnijding van bijzondere bodemtypen 

0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 01-

In het plangebied komen geen klei- of veengronden voor, aileen zandgronden. Doordat ter 

plaatse van de weg grondverbetering ten behoeve van de draagkracht en stabiliteit zal 

plaatsvinden met zand, zal de bodemverstoring gering zijn. De weg wordt op maaiveld 

gerealiseerd en de bodemverstoring vindt plaats in de bovenste bodemlaag. Er is een 

ondergrondse kruising voorzien in alternatief 1-0, I-a en I-b (Jan Vermeerstraat), welke 

echter naar verwachting de deklaag niet zal doorsnijden. Om deze reden zijn aile 

alternatieven beperkt negatief beoordeeld (0/ -). 

Doorsnijding afsluitende lagen 
De bovenste 4 m van de bodem bestaat uit een deklaag. Daaronder bevindt zich het eerste 

watervoerende pakket van 34 m dik. In het gebied komen geen aaneengesloten afsluitende 

lagen voor binnen de bodemdiepte die wordt geroerd door de aanleg van de weg. Om deze 

reden zijn aile alternatieven neutraal beoordeeld (0). 

Verandering in bodemkwaliteit 
Het afstromende hemelwater van de weg neemt verontreinigingen door het intensieve 

gebruik van verkeer met zich mee. Het afstromende hemelwater is vervuild met olie en 

P AK. Dit heeft een negatieve invloed op de bodemkwaliteit. De verandering op de 

bodemkwaliteit direct langs de weg is licht negatief beoordeeld (0/-). Dit geldt voor aile 

alternatieven in dezelfde mate. 
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5.7.2 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Ten behoeve van bodemverstoring, diep en ondiep, zijn geen mitigerende maatregelen 

mogelijk. Verontreiniging van de bodem door bijvoorbeeld olie of P AK kan voorkomen 

worden door bodempassages aan te leggen, waarin het afstromende hemelwater wordt 

opgevangen. De verontreinigingen worden in de bovenste laag vastgelegd en kunnen na 

verloop van tijd verwijderd en vervangen worden . Door deze mitigerende maatregel wordt 

het beperkte negatieve effect op bodemkwaliteit gereduceerd tot neutraal. 

Leemten in kennis en informatie 
Op dit moment zijn geen nadere gegevens bekend van bestaande verontreinigingen. Ten 

behoeve van het te realiseren voorkeursalternatief zal hier nader onderzoek naar moeten 

plaatsvinden. 

OPPERVlAKTEWATER 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
De realisatie van de weg kan een grote invloed hebben op het bestaande 

oppervlaktewatersysteem. Bestaande watergangen worden wellicht meer gekruist dan in 

huidige situatie het geval is, wat de capaciteit en mogelijkheden van de watergang voor 

bijvoorbeeld natuurontwikkeling kan beperken. Ook kan de weg invloed hebben op 

waterbergingslocaties. Immers, waar de weg wordt gerealiseerd, nemen kansen voor 

waterberging af. Tenslotte kan het afstromende vervuilde hemelwater een negatief effect 

hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Ten zuiden van Rucphen ligt de Schijfse Vaart. Ten westen van Rucphen stroomt de Vlette 

Vaart. Deze watergang stroomt overkluisd door Rucphen. Ten noorden van Rucphen ligt de 

Zwarte Sloot. Daarnaast zijn kleinere perceelsloten aanwezig die de afwatering van het 

landelijke gebied waarborgen. Ter hoogte van de Rucphenseweg, nabij de A58, is een 

watergang gelegen die verder stroomt onder de A58 door en vervolgens om Bosschenhoofd. 

In het plangebied zijn geen natte natuurparels gelegen. De oppervlaktewateren in en rond 

het plangebied hebben geen specifieke ecologische functie. De afwateringsrichting is globaal 

van zuid naar noordwest. 

Een groot deel van de gronden in de gemeente zijn in gebruik als landbouwgronden en als 

grasland" . Deze gronden worden sinds lange tijd bemest am ze vruchtbaar te laten zijn. 

Hierdoor heeft Rucphen te maken met de uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het 

oppervlaktewater. 

In het studiegebied zijn geen concrete waterbergingslocaties aangewezen. Echter zijn rond 

de Zwarte Sloot en aan de Kozijnenhoek weI inundatielocaties vanuit oppervlaktewater 

berekendl2
• Deze berekeningsresultaten worden in inrichtingsplannen uitgewerkt tot 

concrete maatregelen, waarin waterbergingsmaatregelen worden opgenomen . 

II Bron: Achtergronddocument Waterplan Rucphen, juni 2007 

12 Bron: Waterschap Brabantse Delta en IGA Kibbelvaart-Brandse Vaart 
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label 5.56 

Effectbeoordeling 

oppervlaktewater 

label 5.57 

Kwantitatieve effecten op 

oppervlaktewater 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

Er zijn geen plalmen voor beekherstel, aanleg van vispassages of het inrichten van 

waternatuur voorzien. 

De watergang parallel aan alternatief 4-0 doet dienst als afvoer van regenwater van het 

bedrijventerrein Nijverhei, alsmede een gedeelte van het binnen- en buitengebied van de 

kern Sprundel. In dit gebied dienen de nodige retenties nog te worden aangelegd. Ter 

plaatse van de Bernhardsh'aat/Canadastraat ligt (alternatief 4) een bestaande 

retentievoorziening/ BergBezinkBassin (BBB) waar het alternatief midden over heen is 

geprojecteerd (Bron: Gemeente Rucphen) . 

Effecten 

Doorsnijding prima ire water/open 

In het plangebied worden verschillende bestaande watergangen gekruist. Uitgangspunt 

daarbij is dat de kruising geen effect heeft op de waterafvoerende functie van de watergang. 

Hiervoor client een goede en robuuste constructie gerealiseerd te worden. Alternatief 2-a 

heeft de meeste kruisingen van watergangen. De altematieven 3-0 en 3-a hebben slechts 1 

kruising van een watergang. Altematief 2 gaat over een bestaande kruising ter plaatse van 

de weg Kozijnenhoek (bij de kern st. Willebrord). De overige kruisingen zijn nieuwe 

kruisingen van watergangen. AIle altematieven kruisen de ecologische verbindingszone van 

de Zwarte Sloot (geringe ecologische waarde) een of twee maal. Bij de altematieven 3-0, 3-a 

en 4-0 gaat het om nieuwe kruisingen. 

Criterium Ref. 1 - 0 1 - a 1 - b 2 - 0 2 - a 3 - 0 3 - a 4 - 0 

Doorsnijding prima ire waterlopen 

- bestaande kruisingen 0 0 0 

- nieuwe kruisingen - 2 2 

- kruisingen in EVZ - 1 1 

Be'invloeding 
Om Om Om 

waterbergingsgebieden -
Doorsnijding retentie/BBB 0 0 0 

8ei'nv/oeding waterbergingsgebieden 

0 1 1 

3 3 4 

1 1 1 

Om 90m 90 m 
._-

0 0 0 

o o o 
4 

2 

310 380 960 

m m m 

o 0 

Waterbergingsgebieden zijn in het no orden, rondom de Zwarte Sloot, en het oosten, 

Kozijnenhoek, aangegeven. De alternatieven 4-0, 3-0 en 3-a lopen door het voorgenomen 

waterbergingsgebied rondom de Zwarte Sloot. Alternatieven 2-0 en 2-a doorkruisen het 

gebied rond de Kozijnenhoek, hetzij in mindere mate. Het afstromende hemelwater van 

verhardingen dient opgevangen, geborgen en zo mogelijk gei'nfiltreerd te worden conform 

de randvoorwaarden van Waterschap Brabantse Delta. Hiermee wordt de weg water 

neutraal aangelegd. Berging wordt gevonden in een greppel aan een- of weerszijden van de 

weg over het gehele trace. De greppel moet voldoen aan de gebruikelijke en geldende eisen 

van Waterschap Brabantse Delta. 
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5.7.3 

OMlEGGING RUCPHEN N63s1 

Veranderingen in opperv/aktewaterkwa/iteit 
Het afstromende hemelwater van de weg neemt verontr.einigingen door het intensieve 

gebruik met zich mee. Het afstromende hemelwater is vervuild met olie en P AK. Dit heeft 

een negatieve invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit. De verandering op de 

oppervlaktewaterkwaliteit wordt beperkt negatief beoordeeld (0/ -). Dit geldt voor aile 

alternatieven in dezelfde mate. 

Doorsnijding retentielBBB 
Alternatief 4 is gelegen op bestaande retentie/BBB's aan de Bernhardstraat, in de buurt van 

de Canadastraat. Bij realisatie van dit alternatief is verplaatsing van de retentie/BBB's 

noodzakelijk. Dit effect wordt zeer negatief beoordeeld (--) 

Mitigerende en compenserende maatrege/en 

Effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit kmmen worden weggenomen door te voorkomen 

dat het afstromende hemelwater rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht komt. Dit kan 

door middel van het toepassen van een bodempassage. De beperkt negatieve effecten op 

oppervlaktewaterkwaliteit worden daarmee gereduceerd tot neutraaJ. 

Wanneer watergangen worden gekruist of gedempt, moet het verlies aan waterberging 

gecompenseerd worden. De doorstroming van de watergang mag niet negatief bemvloed 

worden door het realiseren van de weg. In de wegprofielen is rulinte voor het creeren van 

compenserend water; het water in de profielen is voldoende voor de compensatie verhard 

oppervlak. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief is hier specifiek overleg met het 

waterschap over no dig. 

Leemten in kennis en informatie 

De beschikbare gegevens op dit moment zijn niet voldoende om een goede 

effectbeschrijving op de oppervlaktewaterkwaliteit te geven. Bij waterschap Brabantse Delta 

zijn onvoldoende relevante gegevens van het gebied beschikbaar. Vergelijking ten opzichte 

van de referentiesituatie is in dit stadium daarom gedaan op basis van expert judgement. 

Het betreft geen leemte in kennis die de oordeels- en besluitvorming kan belemmeren. 

GRONpWATER 

Toe/ichting beoordelingscriteria en wijze van beoorde/ing 

De alternatieven liggen in meer of mind ere mate door natte gebieden. In natte gebieden 

moeten meer maatregelen genomen worden voor de realisatie van de weg dan in gebieden 

waar de ontwatering goed is. Extra maatregelen zijn bijvoorbeeld drainage of ophoging. Ais 

bron is de Bodemkaart van Nederland gebruikt. De ligging van een alternatief in een 

grondwaterbeschermingsgebied brengt extra maatregelen met zich mee ten behoeve van het 

bewaken van de grondwaterkwaliteit. Daarnaast kan vervuild afstromend hemelwater 

effect hel?ben op de grondwaterkwaliteit en kunnen grondwaterstromen en/ of 

grondwaterstanden worden bemvloed door de aanleg van de weg. Deze effecten kunnen 

ook afgeleide negatieve effecten hebben op landbouw, natuur en funderingen in de 

omgeving (door zetting). 
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label 5.58 

Grondwatertrappen 

Afbeelding 5.26 

Bodemkaart met 

grondwatertrappen 

OMLEGGING RU(PHEN N6381 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Conform de Bodemkaart van Nederland zijn de aan te treffen grondwatertrappen in het 

overgrote deel van het plangebied VI of VII. Random de Zwarte Sloat is een dee I gekarteerd 

als grondwatertrap V. In Tabel5.58 zijn de Gemiddelde Hoagste Grondwaterstand (GHG) 

en Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG) van de relevante grondwatertrappen 

opgenomen. 

MER Rucphen. AHernatief 1,2, 3 en 4 
Doorsnijding grondwatertrappen 

Legenda . 111 
-- Allamallef 1 -- Altemallef 3 .V 

- - - A1ternatief 1a - - - Alternatief 3a . V' 
,., .", Alt~natlcl1p Altematief" OVI 
-- Alternatief 2 Grondwateltrappen o VII 
o· - - Allernatiei 2a Dgeendata VII' 

I 110503IC [9100512005BO 

VII .--_ 

VI 

VII 

__ iii"'::] ===H:lilllllll ___ .'~·n~:l't1 

schaal (A4): 

datum: 
1:19,000 

04-12-2008 
projednummer: 11{)503.2OO5BO 
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Afbe!lding 5.27 

Waterberingsgebieden en 

grondwaterbeschermings

gebieden 

OMLEGGING RUCPHEN N63Si 

In het Reconstructieplan De Baronie (april200S) is de ambitie uitgesproken dat men in 2016 

wil voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen voor bod,em en water. Problemen met 

uitspoeling van fosfaat en nitraat naar grondwater zijn niet opgelost, maar weI beheersbaar. 

Het natuurlijke karakter van de beeksystemen wordt in de toekomst versterkt. 

Het zuidelijke dee] van de kern Rucphen en het bosgebied ten zuiden van de bebouwde 

kom vallen binnen een infiltratiegebied. Rucphen en het gebied ten noorden ervan naar de 

AS8 valt in een intermediair gebied van kwel en infiltratie (Reconstructieplan De Baronie en 

Gebiedsplan Brabantse Delta). 

MER Rucphen. AHernatief 1, 2, 3 en 4 
Doorsnijding waterberging en 
grondwaterbesohermingsgebied 

.. ' 

Legenda 
-- .1\1t~natlef I 

- - • AllffiI:al11!f 13 
....... llilemillil!f lb 

-- AJtematief 2 

- - - Allelnalief 2a 

I 1105031( [9/005120('580 

I. . ,. 

-- A1ternatiet 3 
- - • A11j!matll!f 3;l 

Allematil!f 4 

~ VlQll!lbergAlgsgebied 

~ GrondwtllertJeschermillgsgebied 

:8J SJG lOCO __ -==== _____ tr .. "-:'I , 

.,chaal (A4): 1:19.000 
datum: 04-12-2008 
projeclnummer: 110503.200580 

fi ARCADIS 
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label 5.59 

Beoordeling effecten 

grondwater 

label 5.60 

Effectabel grondwater 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

Circa 2 km ten zuidwesten van de Zundertseweg in het plangebied ligt het waterwingebied 

Schijf. De beschermingszone ligt tot op 1 km ten zuidwt;sten van het plangebied. In het 

noorden van het plangebied ligt het grondwaterbescherming- en waterwingebied Seppe. 

Het plangebied doorkruist de beschermingszone met het meest noordelijke deel van de 

Rucphenseweg tot aan de op- en afrit van de ASS over een lengte van circa 500 meter. 

Het water wordt gewonnen uit het 2' watervoerende pakket en boven het pakket waarin de 

waterwinningen zich bevinden, is een kleilaag aanwezig. Hierdoor zijn geen van deze 

winningen zeer kwetsbaar voor bodemverontreinigingen vanaf maaiveldniveau. 

Risicostoffen in deze gebieden zijn vooral nitraat en bestrijdingsmiddelen. Vit het 

reconstructieplan blijkt dat ten zuiden van Rucphen in het plangebied geen gronden 

aanwezig zijn die gevoelig zijn voor de uitspoeling van fosfaat en nitraat. Dit in 

tegenstelling tot de gronden direct ten noorden van de kern Rucphen, die zijn gekarteerd als 

zeer gevoelige beekdalgronden (fosfaatuitspoeling). 

Effecten 

Kwantitatieve effecten op 
grondwaterhuishouding: 
- ondergrondse kruising 
- toename verhard 

Ligging in natte gebieden 

o 
o 7.9ha 9.6ha 8.6ha 

o o o o 0 

11.9ha 13.5ha 

Alternatief 1-0 en I-a kruist het minst aan natte gebieden, slechts 720 meter, en wordt 

daarom beperkt negatief beoordeeld (0/-). Alternatief 2-0 en 2-a doorsnijden meer meters 

nat gebieden dan alternatief 1-0, I-a en I-b, maar minder dan de overige alternatieven. 

Daarom wordt alternatief 2-0 en 2-a negatiefbeoordeeld (-). De alternatieven 3-0, 3-a en 4-0 

doorsnijden met meer dan 1300 meter veel meer natte gebieden. Zij worden daarom zeer 

negatief beoordeeld (- -). 

Bij de alternatieven 3-0, 3-a en 4-0 moeten de meeste maatregelen genomen worden om 

voldoende ontwatering voor de weg te realiseren in de aanleg- en gebruiksfase. Om 

voldoende ontwatering (en daarmee stabiliteit van het wegdek) te realiseren, dient in natte 

gebieden opgehoogd te worden totdat voldoende ontwatering is bereikt. Daarnaast dient de 

weg 'in den droge' aangelegd te worden. In de aanlegfase dient het trace hiervoor bemalen 

te worden, waarmee een tijdelijke verlaging van de grondwaterstand wordt bereikt. Meer 

doorsnijding van natte gebieden, betekent meer of intensievere bemaling. 
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OMLEGGING RUCPHEN N638 / 

Ligging in grondwaterbeschermingsgebieden 
Alternatief 3 kruist een grondwaterbeschermingsgebied.nabij de ASS. De overige 

alternatieven liggen buiten de grondwaterbescherl'I'lillgsgebieden. Alternatief 3-0 wordt 

daarom negatief beoordeeld (-) . Alternatief 3-a heeft mindel' doorsnijding en wordt daarom 

beperkt negatief beoordeeld (0 / -). De overige alternat'ieven scoren neutraal (0). 

Verandering in grondwaterkwa/iteit 
De verandering op grondwaterkwaliteit is beoordeeld als beperkt negatief omdat 

verontreinigd afstromend hemelwater het grondwater kan vervuilen. Door het intensieve 

gebruik van de weg, bevat het afstromend hemelwater PAK en olie. De alternatieven zijn 

hier niet onderscheidend (0/-) . 

Kwantitatieve effecten op grondwaterhuishouding 
Er zijn beperkte negatieve kwantitatieve effecten op grondwaterhuishouding te verwachten. 

De effecten worden veroorzaakt door de ondergrondse kruising in alternatief 1 (Jan 

Vermeerstraat, ten behoeve van fietstunnel) en de toename van het verharde oppervlak. 

Door de toename van het verharde oppervlak kan hemelwater op deze plek niet op 

natuurlijke wijze infiltreren en zich bij het grondwater voegen. De alternatieven 1-0, I -a en 

I-b kennen de minste toename van verhard oppervlak. Het negatieve effect als gevolg van 

de toename van hetverharde oppervlak is bij deze alternatieven dan ook het kleinst (0/ -). 

De toename van het verharde oppervlak is bij de alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 het grootst. Dit 

effect wordt negatief beoordeeld (-). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Wanneer bij delen met te weinig ontwatering (natte gebieden) gekozen wordt voor 

ophoging in plaats van drainage, wordt de invloed op grondwaterstanden en -stromen 

zoveel mogelijk beperkt. Ophoging, waarbij geen onnodig grondwater wordt onttrokken 

aan het natuurlijke grondwatersysteem, in plaats van drainage is tevens conform het beleid 

van waterschap en gemeente. 

Door de opvang van hemelwater in een parallel aan de weg liggende greppel of zaksloot, 

kunnen kwantitatieve effecten op grondwaterstanden worden geminimaliseerd en 

gereduceerd tot neutraal. Ook het effect op de grondwaterkwaliteit en 

grondwaterbeschermingsgebieden wordt gereduceerd tot neutraal. Conform het beleid van 

waters chap Brabantse Delta dient de greppel/ zaksloot voldoende groot te zijn om de 

toename van het verharde oppervlak te compenseren . Hiervoor wordt in het beheersgebied 

van waterschap Brabantse Delta een compensatie van een neerslaggebeurtenis van eens per 

10 jaar aangehouden. De afmetingen van de greppel/zaksloot wordt in de nadere 

uitwerking van het te bepalen voorkeursalternatief verder uitgewerkt en getoetst bij het 

waterschap. Van de eventueel vervuilde greppels kan de bovenste laag worden afgegraven 

en vervangen. Effecten op grondwaterstanden tijdens bemaling kunnen worden 

gereduceerd door een retourbemaling toe te passen. Dit moet voor het uiteindelijk uit te 

voeren voorkeursalternatief nader uitgewerkt worden. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen gegevens bekend van de huidige grondwaterkwaliteit. Voor dit MER zijn de 

gepresenteerde gegevens voldoende om een afweging tussen alternatieven te maken. Bij de 

teclmische uitwerking van het voorkeursalternatief dient nader onderzoek gedaan te 

worden naar de grondwaterstanden ten behoeve van ontwatering en bemaling. 
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N~TUUR 

B~SCHERMDE GEBIEDEN 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 

Het planologische beschenningskader is verwerkt in het beoordelingskader voor verlies van 

beschermde gebieden. Bij vernietiging, verdroging, verstoring en/ of versnippering van 

wezenlijke kenmerken of waarden binnen de groene hoofdstructuur (GHS) en andere bos-, 

natuur- en landschapselementen die bescherming genieten onder een bestemmingsplan of 

onder de Boswet, dient mitigatie of compensatie plaats te vinden volgens de provinciale 

beleidsregel mitigatie en compensatie natuurwaarden. 

Ruimtebeslag GHS-natuur/-Iandbouw 

Bij beoordeling van aantasting van de GHS is de ernst van het effect gerelateerd aan de 

lengtedoorsnijding. De doorsnijding van beschermde natuurgebieden is bepaald met behulp 

van GIS. Deze kwantitatieve beoordeling is vertaald naar een kwalitatieve beoordeling. 

Versnippering GHS 

De aanleg van nieuwe weggedeelten en verbreding van bestaande weggedeelten kan leiden 

tot versnippering en barrierevorming van beschermde gebieden. Barrierewerking leidt tot 

een beperking van uitwisseling tussen populaties van kenmerkende diersoorten die zijn 

gevestigd binnen de beschermde gebieden. Bij de effectbeoordeling zijn aileen 

veranderingen ten opzichte van de huidige situatie meegenomen. Bestaande doorsnijdingen 

worden dus aIleen meegenomen in de effectbeoordeling, als door verbreding van de weg 

grotere barrierevorming ontstaat. De effecten zijn permanent. 

Verstoring 

Verstoring kan zowel tijdens de aanleg als gevolg van de werkzaamheden, als tijdens het 

gebruik door autoverkeer optreden. Als gevolg van het autoverkeer ter plaatse van de weg 

kan de kwaliteit van natuurgebieden en leefgebieden van soorten aangetast worden door 

verstoring (door geluid en licht). 

Verdroging 

De kwaliteit van natuurgebieden en leefgebieden van soorten kan worden aangetast door 

verdroging. Tijdens de aanlegwerkzaamheden dient het cunet onder de weg voldoende 

ontwaterd te zijn. De weg dient in den droge te worden aangelegd. Dit betekent dat op 

plaatsen waar het grondwater tot dicht aan de oppervlakte komt, de grondwaterstand ten 

tijde van de aanleg verlaagd dient te worden met behulp van oppervlakkige of ondiepe 

bemaling. Dit kan verdroging tot gevolg hebben. 

Invloed op ecologische verbindingszones (EVZ) 

Bij beoordeling van aantasting van de EVZ is de ernst van het effect gerelateerd aan de 

lengtedoorsnijding. De doorsnijding van EVZ is bepaald met behulp van GIS. Deze 

kwantitatieve beoordeling is vertaald naar een kwalitatieve beoordeling. 

Invloed op Natura 2000-gebieden 

Bij dit criterium wordt beoordeeld of er sprake is van significante aantasting van Natura-

2000 gebieden in de (nabije) omgeving van het project. Ook de externe werking van het 

project wordt hierin meegenomen. 
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PlANOLOGISCHE 

BESCHERMING: HET 'NEE

PRINCIPE' EN HET 'NEE

TENZIJ-PRINCIPE' 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
am de natuur voldoende ruimte te bieden is in het 'Stre~kplan Noord-Brabant' (1992) de 

GHS ingevoerd. In het nieuwe Streekplan 2002 wordt de GHS gehandhaafd met enkele 

aanpassingen. De belangrijkste aanpassing is de invoering van twaalf regionale natuur- en 

landschapseenheden (RNLE's) rondom grote en belangrijke delen van de GHS. De groene 

hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van aIle natuur- en bosgebieden, 

landbouwgebieden en andere gebieden met bijzondere natuurwaarden en natuurpotenties. 

De agrarische hoofdstructuur (AHS) omvat het gebied buiten de GHS en de stedelijke 

kernen. In de AHS staat de instandhouding en de versterking van de landbouw voorop. 

Landbouwbedrijven hebben er in beginsel de ruimte om zich te ontwikkelen in de door hen 

gewenste richting. 

De GHS is onderdeel van het ruimtelijk beleidsspoor van het Rijk dat moet leiden tot 

verwezenlijking van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De GHS omvat echter niet aileen 

de gebieden die tot de EHS behoren, maar ook andere gebieden die een belangrijke 1'01 

vervullen in het functioneren van de ecologische systemen in de provincie Noord-Brabant. 

Voor de zogenaamde natuurparelsl' (hoogste natuurwaarden binnen de Groene 

Hoofdstructuur, de GHS) en in de regionale natuur- en landschapseenheden (RNLE'n) geldt 

de strengste planologische bescherming: het 'nee-principe'. Dit betekent dat doorsnijding en 

ruimtebeslag in deze gebieden door bijvoorbeeld een bedrijventerrein niet is toegestaan. Een 

uitzondering wordt echter gemaakt voor een wegomIegging rond steden en dorpen binnen 

RNLE'n. Hier zijn intensieve vormen van ruimtegebruik aIleen toelaatbaar als daar 

zwaarwegende maatschappelijke belangen aan ten grondslag liggen en pas nadat een 

onderzoek heeft aangetoond dat er geen alternatieve locaties voorhanden zijn buiten de 

GHS en de AHS-Iandschap. Belangen die worden gediend door de aanleg van provinciale 

en regionale infrastructuur vormen een zwaarwegend maatschappelijk belang, als nut en 

noodzaak daarvan zijn komen vast te staan. Aantasting van beschermde gebieden is in de 

effectbeoordeling meegewogen. 

GHS EN AHS VOLGENS HET De GHS en de AHS zijn elk onderverdeeld in twee hoofdzones, namelijk GHS-natuur, GHS-

STREEKPLAN landbouw, respectievelijk AHS-Iandschap en AHS-Iandbouw, die elk weer zijn 

onderverdeeld in een aantal subzones. In het plangebied zijn aileen GHS-natuur aanwezig. 

In Afbeelding 5.28 worden de relevante subzones voor de Omlegging Rucphen N638 

weergegeven. De relevante subzones worden hieronder nader toegelicht. 

OVERIGE BOS- EN 

NATUURGEBIEDEN 

Overige bos- en natuurgebieden (GHS-natuur) bevatten minder hoge natuurwaarden dan 

de natuurparels. Het zijn grotendeels drogere (productie)bossen. In de overige bos- en 

natuurgebieden moet worden gezorgd voor maximale rust en ruimte voor de ontwikkeling 

van de natuur- en landschapswaarden. In sommige gedeelten kan de natuurfunctie worden 

gecombineerd met de houtteeltfunctie. Relevante gebieden zijn: 

13 De natuurparels zijn aile begeleid natuurlijke eenheden en de daarbuiten gelegen bos- en 

natuurgebieden die bijzondere natuurwaarden hebben vanwege specifieke omstandigheden van bodem 

of het (grond)water. Natuurparels bestaan ook uit bos- en natuurgebieden, en voor een klein gedeelte 

uit landbouwgebieden, die deze bijzondere natuurwaarden (nog) niet hebben, maar waarvoor deze 

waarden weI worden nagestreefd. In natuurparels moet worden gezorgd voor maximale rust en ruimte 

voor de ontwikkeling van de natuur- en landschapswaarden. 
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lEEFGEBIED 

STRUWEElVOGElS TEN 

NOORDEN RUCPHEN 

OMlEGGING RU CPHEN N6i81 

• Het bosgebied ten noorden van Rucphen (Rucphenseweg) behoort tot de GHS-natuur 

(overig bos- en natuurgebied). 

• De gebieden Molenheide/Scherpenberg (ten zuiden van Rucphen) en de Rucphense 

bossen (ten zuidwesten van Rucphen) zijn eveneens onderdeel van de GHS-natuur 

(overig bos- en natuurgebied). 

Ten noorden van Rucphen ligt een gebied met de functie leefgebied struweelvogels (GHS

landbouw). Het leefgebied struweelvogels omvat landbouwgronden en andere gronden 

(met name defensieterreinen) waarop struweelvogels kurmen gedijenJ zoals de 

Roodborsttapuit en de Geelgors. Deze vogels hebben rust en ruimte nodig. Ook moeten in 

het leefgebied struweelvogels ruimtelijke ontwikkelingen worden uitgevoerd met 

voldoende respect voor de bestaansvoorwaarden van de betreffende diersoorten. Het gaat 

dan onder meer om de handhaving van houtwallen en onverharde zandpaden. 

NATUURONTWIKKElINGS- Ten noorden van Ruchpen liggen natuuronwikkelingsgebieden (GHS-landbouw). Deze 

GEBIED TEN NOORDEN VAN gebieden bestaan uit landbouwgronden die bijzonder geschikt zijn voor het ontwikkelen 

RUCPHEN 

ECOlOGISCHE 

VERBINDINGSZONE 

NATURA 2000-GEBIEDEN 

TabelS.61 

Effectscore beschermde 

gebieden 

van nieuwe natuur. In de natuurontwikkelingsgebieden gaat het erom dat ruimtelijke 

ingrepen achterwege blijven, die natuurontwikkeling in de nabije of verdere toekomst 

kunnen frustreren. 

Ecologische verbindingszones (evz) zijn lijnvormige elementen, zoals dijken, waterlopen, 

wegenJ spoor- en vaarwegen, waarlangs natuurgebieden met elkaar kunnen worden 

verbonden. Het studiegebied wordt op verschillende plaatsen doorsneden door ecologische 

verbindingszone Zwarte Sloot. Deze evz kruist de Rucphenseweg ter hoogte van de 

Achterhoeksestraat. Ten noorden van de Zwarte Sloot ligt een droge ecologische 

verbindingszone. In de Structuurvisieplus (mei 2003) spreekt de gemeente zich uit voor een 

noord-zuid gerichte groene ontwikkeling door het creeren van een groene recreatieve 

verbinding tussen de Rucphense bossen en de natuurgebieden in de gemeente Halderberge. 

Deze groene verbinding fungeert tevens als buffer tussen Roosendaal en Rucphen. 

Daarnaast is een ecologische verbinding voorzien in het open gebied tussen Rucphen en de 

AS8. 

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden Brabantse Wal en Ulvenhoutse bos liggen op meer 

dan 10 kilometer afstand van het plangebied. 

Effecten 
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Ruirntebesiag GHS (hal 

labelS.63 

Kwantitatieve effecten 

geiuidsbeiasting 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

Ruimtebes/ag GHS-natuur/ GHS-/andbouw (ha) 

Alternatieven 1-0, I-a en I-b leiden respectieveJijk tot een ruimtebeslag van 2,97 ha,3,69 ha 

en 2,99 ha op de GHS-natuur en 4,01 ha op de GHS-landbouw. Deze alternatieven maken 

grotendeels gebruik van bestaande wegen en het ruimtebeslag is hoofdzakelijk het gevolg 

van verbreding van deze wegen. Het effect van alternatief 1-0, I-a en I-b op GHS wordt 

negatief beoordeeld (-). Altematieven 2-0 en 2a hebben respectievelijk een ruimtebeslag van 

2,54 ha en 2,56 ha op de GHS-natuur tot gevolg. Daamaast hebben een ruimtebeslag van 

respectievelijk 3,66 ha en 3,79 ha op de GHS-landbouw. Dit wordt deels veroorzaakt door 

verbreding van bestaande wegen en deels door aanleg van nieuwe weggedeelten. Het effect 

van alternatief 2-0 en 2-a op GHS wordt negatief beoordeeld (-). Alternatieven 3-0 en 3-a 

leiden tot een ruimtebeslag van 3,75 ha en 3,78 ha op de GHS-natuur. Voor deze drie 

alternatieven wordt het grootste aandeel nieuwe wegen aangelegd. Altematief 3-0 en 3-a 

hebben daarbij het grootste ruimtebeslag op de GHS-natuuT. Het effect van alternatief 3-0 en 

3-a op GHS wordt zeer negatief beoordeeld (- -). Alternatief 4-0 leidt tot 2,11 ha 

ruimtebes1ag op GHS-natuur en 2,66 ha op GHS-landbouw, zij het dat alternatief 4-0 vrijwe1 

geheellangs de rand ligt, in een sterk verrommeld gebied. Het effect van alternatief 4-0 op 

GHS wordt negatief beoordeeld (-). 

Versnippering 

Alle alternatieven doorsnijden de GHS ten noorden van Rucphen, wat leidt tot 

versnippering door de aanleg van nieuwe weggedeelten. Verbreding van de Rucphenseweg 

binnen het natuurontwikkelingsgebied door altematieven 1 en 2 heeft tot gevolg dat er een 

barriere ontstaat binnen het toekomstige natuurgebied en de twee bosgebieden aan 

weerszijden van de weg. In de huidige situatie is het natuurgebied nog niet aangelegd en 

bestaat het gebied uit landbouwgronden. De verbreding van de bestaande Vorenseindseweg 

door de alternatieven I-a, 2-D, 3-0, 3-a en 4-0, de Molenweg door alternatief I-a en de 

Zundersteweg door aIternatief 1-0 en l-b, 1eidt ertoe dat er een grotere barriere ontstaat 

binnen het gebied Molenheide, verge1eken met de referentiesituatie. In de huidige situatie is 

ook a1 sprake van barrierewerking. Bij aIternatief 3-0 en 3-a wordt het grootste aandeel 

nieuwe weg aangelegd door de GHS, waardoor bij deze alternatieven de effecten van 

versnippering het grootst zullen zijn. Dit wordt als zeer negatief beoordeeld (- -). De 

effectbeoordeling van de overige alternatieven is negatief (-). 

Verstoring door ge/uid 

Een goede maat om het geluidseffect op natuurgebieden en soorten in beeld te brengen is de 

40 dB(A) en 47 dB (A) 24 uurgemiddelde waarde. Beneden deze geluidsnorm kunnen 

verstoringeffecten geheel worden uitgesloten. Deze zijn berekend op een toetsingshoogte 

van 1,5 meter boven het maaiveld ter plaatse. In Tabe15.63 zijn de verstoringeffecten die 

optreden als gevolg van de nieuwe weg afgezet tegen de geluidsverstoring die optreedt in 

de referentiesituatie. Het percentage toename geluidsverstoring is bepa1end voor de ernst 

van het effect. 

1110503/([9/005"00580 ARCADIS 113 5 



Afbeelding 5.28 

Ligging GHS-Natuur in de 

omgeving van het plangebied 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

Geluidsbelasting heeft geen directe gevolgen voor de kwaliteit van bestaande 

natuurgebieden. Gelet op het feit dat broedvogeis en zo?gdieren afhankelijk zijn van deze 

natuurgebieden, is er indirect weI sprake van bemvloeding. AIle alternatieven laten een 

toename zien van het oppervlakte verstoord GHS-gebied boven 47 dB(A). Bij alternatief 4-0 

is deze toename het laagste. Het verschil ten opzichte van de andere alternatieven wordt 

echter niet groot genoeg geacht om dit ollderscheid terug te Iatell komen in de beoordeling. 

Voor de overige alternatieven wordt de toename als zeer negatief beoordeeld (-). 

MER Rucphen, Alternatief 1, 2, 3 en 4 
GHS en EHS 

Legenda 
.-- Ahernatief 1 

- - " A1tern<ltief 1 a 
....... Altel11dtief 1b 

- AAernatief 2 
- ~ - Ahernatief 2a 
-- Alternatief 3 

- - • Atternatief 3a 

Alternatief 4 

@ EHS 

GHS 
_ natuurparel 

overTg bos-
en natuur ebied 

_ leefgebied kwetsbare soorten 

_ leefgebied slrLlweelvogels 

natLiuronlWikkelingsgebied 

rnle-Iandscha psdeel 

.' 

schaal (A4). 119000 
datum: 15-09-2D08 

proJeotnummer: 110503 ~005BO 
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Verstoring door /icht 

Langs de bestaande wegen nemen de effecten van lichtverstoring niet toe, aangezien er nu al 

verlichting aanwezig is. Toenaroe van lichtverstoring vindt aileen plaats langs delen van de 

weg die nieuw worden aangelegd. Om te voorkomen dat lichtverstoring optreedt wordt 

aanbevolen om zo min mogelijk verlichting en indien weI nodig diervriendelijke verlichting 

toe te passen, dit om negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken (zie ook onder 

paragraaf mitigerende maatregelen). Omdat bij alternatief 3-0 over een grotere lengte 

nieuwe weggedeelten door de GHS worden aangelegd dan bij de andere drie alternatieven 

wordt dit als zeer negatief beoordeeld (- -). De effectscore voor de andere alternatieven is 

negatief (-). 

Verdroging 

Verdroging en gevolgen voor beschermde gebieden speelt niet of nauwelijks. Er zijn geen 

(extreem) natte gebieden waar de alternatieven doorheen lopeno Daarnaast worden geen 

grote ondergrondse constructies gemaakt (bijvoorbeeld tunnels). Langs de weg wordt een 

greppel aangelegd waarin afstromend heroelwater wordt opgevangen. Hier kan het water 

infiltreren, bijna op de plek waar het valt, en worden verontreinigingen gebonden aan de 

bovengrond. De greppel voorkomt daarnaast ook verontreinigingen van oppervlaktewater 

omdat het hemelwater van de weg niet rechtstreeks naar oppervlaktewater stroomt. De 

effectscore voor aile alternatieven is neutraal (0). Voor de effecten van bemaling tijdens de 

aanlegfase dient een bemalingscontour te worden opgesteld (zie leemten in kennis). 

/nv/oed op ec%gische verbindingszones (EVZ) 

De natte ecologische verbindingszone Zwarte Sloot ten noorden van Rucphen wordt door 

alle alternatieven doorsneden. De Zwarte Sloot doet in de huidige situatie dienst als 

landbouwafwateringssloot en heeft een geringe ecologische waarde. Bij alternatieven 3-0, 3-

a en 4-0 betreft het een nieuwe doorsnijding. Dit wordt als negatief beoordeeld (-). 

Alternatieven 1-0, I-a, I-b, 2-0 en 2-a maken gebruik van de Rucphenseweg, die in de 

huidige situatie deze evz ook doorsnijdt. Doorsnijding van de evz wordt voor deze 

alternatieven als licht negatief beoordeeld (0/-). Door aanleg van een ecoduiker met 

doorlopende oeverstroken in combinatie met natuurvriendelijke oevers kan het 

functioneren van de evz behouden blijven en verbeterd worden (zie mitigerende en 

compenserende maatregelen). 

Inv/oed op Natura 2000-gebieden 

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden Brabantse Wal en Ulvenhoutse bos liggen op meer 

dan 10 kilometer afstand van het plangebied. Gezien deze afstand zijn negatieve effecten op 

deze gebieden uit te sluiten. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Om schade aan de ecologische verbindingszone te beperken dient de kruising van het trace 

met de evz voorzien te worden van een ecoduiker met doorlopende oeverstroken. Op deze 

wijze blijft het functioneren van de evz gewaarborgd. 

Om te voorkomen dat lichtverstoring optreedt wordt aanbevolen om zo mm mogelijk 

verlichting en zonodig met een beperkte uitstralmg naar de omgeving toe te passen. 

Om schade van bemaling tijdens de aanlegperiode te beperken kan gebruik worden 

gemaakt van retourbemaling waarbij het opgepompte water weer wordt gemfiltreerd. 
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Wanneer het voorkeursalternatief bekend is moet op basis hiervan een compensatieplan 

voor natuur worden opgesteld. Hierin moet aangegeveQ worden hoeveel er gecompenseerd 

moet worden en waar deze compensatie het beste uitgevoerd kan worden. Onderdeel van 

het compensatieplan kan de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Zwarte Sloot 

zijn, zodat de kwaliteit van deze verbindingszone verbeterd wordt. 

Leemten in kennis en informatie 
Tijdens de aanleg vindt plaatselijk tijdelijke bemaling van het grondwater plaats. Hiervoor 

moet bij de civieItechnische uitwerking een bemalingsadvies worden opgesteld waarbij 

onderzocht moet worden of er binnen de bemalingscontour hydrologisch gevoelige 

natuurgebieden liggen. 

BJ;SCHERMDE SOORTEN 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Bij de effectbeschrijving is onderscheid gemaakt naar de volgende typen effecten: 

• Directe aantasting (ruimtebeslag of verlies beschermde soorten); 

- Flora; 

- Broedvogels; 

- Amfibieen; 

- Vleermuizen; 

- Overige zoogdieren; 

• Indirecte aantasting: 

- versnippering" en barrierevormingJ5; 

- verdroging; 

- verstoring. 

Flora, broedvogels, amfibieen, vleermuizen, overige zoogdieren 
Door de aanleg van de nieuwe weg kunnen soorten verloren gaan. Van verlies van 

beschermde soorten is sprake wanneer deze soorten door de voorgenomen activiteiten op 

een bepaalde plaats zullen verdwijnen door vernietiging van vaste verblijfplaatsen door de 

aanleg van een nieuw trace. 

Achtereenvolgens wordt bekeken wat de directe inv Ioed is van de aanleg van een nieuw 

trace op de flora, broedvogels, amfibieen, vleermuizen en overige zoogdieren. In de 

beschrijving van de referentiesituatie wordt omschreven wat de uitgangssituatie hiervoor is. 

14 Versnippering is het uiteenvallen van een natuurgebied of een leefgebied van een soort in meerdere 

kleinere, ruimtelijk gescheiden (leef)gebieden. 

15 Barrierevorming kan ontstaan door een absolute of gedeeltelijke barriere. Een absolute barriere kan 

ontstaan W81meer dieren de weg niet meer over kunnen steken. Een gedeeltelijke barriere kan ontstaan 

wanneer dieren de weg niet meer over kunnen steken. Een gedeeltelijke barriere ontstaat wanneer 

oversteken van wegen tot sterfte leidt en/ of soorten belemmert am over te steken. Beide effecten 

hebben een verminderde ruimtelijke samenhang van een netwerk tot gevolg. Bij een absolute barriere 

wordt een netwerk in tweeen gesplitst. De extra sterfte als gevolg van verkeersslachtoffers kan negatief 

zijn vaal' de overlevingskans van een populatie grenzend aan een weg. 
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Versnippering 

De aanleg van nieuwe weggedeelten en verbreding van bestaande weggedeelten kan leiden 

tot versnippering en barrierevorming van aanwezige populaties. Barrierewerking leidt tot 

een beperking van uitwisseling tussen populaties van diersoorten die zijn gevestigd binnen 

het plangebied. 

Verdroging 

Verdroging heeft vooral een direct effect op de aanwezige vegetatie. Aan de hand van de 

verspreidingskaart van flora wordt bepaald welke verdroginggevoelige so orten door aanleg 

of verbreding van de weg worden aangetast. 

Effecten op verdrogingsgevoelige fauna zijn direct gerelateerd aan effecten op hydrologisch 

gevoelige gebieden, aangezien de fauna zich altijd in deze gebieden zal ophouden. Om die 

reden is het effect van verdroging op faunasoorten niet apart beoordeeld. De effecten zijn af 

te lei den uit de effecten op de hydrologisch gevoelige gebieden en worden bij dat criterium 

behandeld. 

Bij de beoordeling van effecten op flora en fauna (of beter: aantasting leefgebieden) zijn de 

beschermingscategorieen uit de Flora- en faunawet als basis genom en. Daarbij neemt de 

zwaarte van de beoordeling toe naarmate de so orten zwaarder zijn beschermd. Om hier een 

duidelijk onderscheid in te kunnen maken is ruimtebeslag van zwaar beschermde soorten 

aIleen als zeer ernstig of ernstig negatief beoordeeld en ruimtebeslag van matig beschermde 

soorten alleen als emstig of beperkt negatief. 

Verstoring 

Door de aanleg en het gebruik van de weg kunnen beschermde soorten verstoord worden 

door licht en geluid. Daarbij is er een belangrijk verschil tussen het aanleggen van een 

nieuwe weg en het verbreden van een reeds bestaande weg. De ingreep is over het 

algemeen veel groter wanneer een nieuwe weg aangelegd wordt. De effecten op de soorten 

kunnen daardoor aanzienlijk groter zijn. Aantasting van leefgebieden van broedvogels en 

zoogdieren (door verstoring) wordt in het MER meegewogen als kwalitatieve aantasting 

van (beschermde) natuurgebieden. Bij toename van geluidsbelasting en lichtbelasting zullen 

de soorten - die gevoelig zijn hiervoor - op een grotere afstand van de weg vestigen en zich 

daarmee niet meer laten verstoren. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van diverse gegevensbronnen en een aantal 

veldbezoeken. In het voorjaar en zomer van 2005 is een inventarisatie van flora en fauna 

uitgevoerd (Natuuronderzoek omleiding Rucphen, 2006). De nadruk lag daarbij op 

beschermde soorten en Rode Lijst so orten. In 2007 heeft Ecologica aanvullend onderzoek 

uitgevoerd naar beschermde fauna (Ecologica 2007) en is aanvullend vleermuisonderzoek 

door ARCADIS uitgevoerd. Tevens is gebruik gemaakt van inventarisatiegegevens tussen 

1989 - 2007 van Provincie Noord-Brabant. 

Flora 

In de bermen van de Rucphenseweg komt Steenanjer voor (FFW2). Deze plant is 

karakteristiek voor schrale, maar niet te voedselarme graslanden zoals aanwezig in de 

Rucphense bermen. Gezien de soortensamenstelling op de betreffende vindplaatsen is het 

desondanks waarschijnlijk dat de herkomst van deze soort teruggaat naar inzaai. 
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Afbeelding 5.29 

Beschermde flora in het 

plangebied 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

De Rode lijst soort Bevertjes is nog weI een te verwachten begeleider, maar het voorkomen 

van Blaassilene, Zwarte toorts, Kleine ruit en een onbek~nde op Ruige anjer lijkende soort, 

wijzen op inzaai. Overige waarnemingen betreffen Rode lijst soorten en zijn niet in Tabel 

5.64 opgenomen. De bekende beschermde flora is aangegeven in Afbeelding 5.29. 

MER Rucphen, Alternatlef 1, 2, 3 en 4 
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A.!~eld i!,JI _5.30 

Broedvogels in het plangebied 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

Broedvoge/s 

In het gebied is een groot aanta l br edv gelsoorten aam\lezig waaronder Groene specht, 

Zwarte roodstaart, Roodb rsttapui t e.n Scholekster. De aanwezige broedvogels zijn globaal 

in dr.ie groepen te de/e.n; soorten vaJ' bebOllwing, soorten van bos en soorten van hllJfop n 

en open gebled. Voorkomend soorten kenmerkend voor bebouwing zjjn Zwarte roodstaa:rt, 

Boerenzwaluw, Huis mus en Ringmu . Typiscbe bossoorten zijn Grauwe vJ i,egenvanger en 

Groene specht. So orten van haJfopen en open gebied zijn ie terker vertegenwo rdigd dan 

de bosso rte.n. Hel' gaat nog altijd om lag dichtheid en lage diversiteit. Vool'kOmeJlde 

SOOl'ten zijn onder andere Spolvogel en Patrij . Langs de Helakkerstraal is een vast 
verblijfplaats van Steenuil aanwezig en op de hoek van de Bosheidestraat/Sprundelseweg 

een Ransui!. hl Afbeeld ing 5.30 zijn de locaties aangegeven waer soolten zijn aangetroffen . 
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MER Rucphen, Alternatief 1, 2, 3 en 4 
Beschermde Vogels 
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Vissen 

OMLEGGING RU(PHEN N63S1 
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Binnen het onderzochte gebied is nauwelijks permanent oppervlaktewater aanwezig. De 

sloot langs de Vosdonkseweg ligt gelsoleerd en valt in minder natte zomers vrijwel zeker 

droog. De sloot langs de Bredase Baan is erg kaal, ondiep en vervuild met olie. In de Zwarte 

Sloot komen enkel niet beschermde vissoorten voor waaronder Tiendoomige stekelbaars. 
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Afbeeldlng 5.31 

Herpetofauna in het 

plangebied 

OMlEGGING RUCPHEN N638/ 

Amfibieen 
In de Zwarte Sloot is een larve van de Bruine kikker (FFWl) waargenomen en een 

Bastaardkikker (FFWl). In enkele tuinvijvers langs de west- en oostrand van Rucphen 

komen ook Bastaardkikkers voor. Langs de Rucphenseweg is de Gewone pad (FFW1) 

aangetroffen. In Afbeelding 5.31 zijn de aangetroffen soorten in kaartbeeld aangegeven. 
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Vleermuizen 
Met name het gebied ten noorden van Rucphen wordt z~er intensief gebruikt als 

foerageergebied van Gewone dwergvleermuis en ten westen van de Molenheide. In een 

woning aan de Bernhardstraat 15 is een grote kraamkolonie (118 vrouwljes) aanwezig van 

de Gewone Dwergvleermuis. Er zijn geen directe baItsplaatsen aangetroffen tijdens de 

onderzoeksrondes, maar het is zeer aannemelijk dat er, met name rondom de kleinere 

kolonieplaatsen van gewone dwergvleermuizen baltslocaties aanwezig zijn. 

Van de Laatvlieger zijn geen exacte verblijfplaatsen aangetroffen, er zijn wei duidelijk 

aanwijzingen dat deze in de nabijheid en aan de randen van de planlocatie liggen. Er zijn 

diverse waarnemingen verricht van grotere aantallen op een duidelijke vliegroute 

aangetroffen. Daarnaast zijn er diverse "Iosse" waarnemingen verricht van deze soort, die 

lijnvormige elementen gebruiken als vliegroute naar open foerageergebieden. Ook van de 

Laatvlieger zijn geen duidelijke baltslocaties aangetroffen. 

Ten zuiden van Rucphen komt een kraamkolonie voor van de Gewone Dwergvleermuis in 

een woonhuis. Voorts zijn er twee duidelijke vliegroutes aangetroffen van deze soort. Een 

ervan loopt dwars door een industriegebied en de andere loopt parallel aan de huidige 

doorgaande weg richting zuiden (N638). 

Voorts zijn er diverse losse waarnemingen verricht van Laatvlieger, waarbij mogelijk een 

verblijfplaats is aangetroffen van de soort (langs de N638). Van de Laatvlieger zijn drie 

vliegroutes vastgesteld langs de Zundertseweg en de Vorenseindseweg die door kleine 

aantallen gebruikt wordt. 

In het zuidelijke deel zijn voorts waarnemingen gedaan van kleine aantallen Gewone 

grootoorvleermuizen (5 a 6 exemplaren). Verblijfplaatsen van deze soort zijn niet 

aangetroffen. Het is niet ondenkbaar dat deze soort in mogelijke aanwezige boomholtes op 

het militaire terrein verblijfplaatsen heeft, of dat deze aanwezig is in de aanwezige 

bebouwing op hetzelfde terrein. In Afbeelding 5.32 zijn de waarnemingen van vleermuizen 

in het plangebied en zijn omgeving aangegeven. 

Overige zoogdieren 
Onderzoek wijst uit dat in de omgeving van de vier alternatieven algemeen voorkomende 

grondgebonden zoogdieren zoals Vos, Konijn en Mol aanwezig zijn (allen FFWl). Bij de 

kruising van de Bernhardstraat en de Rucpenseweg zijn drie nesten van de Eekhoorn 

gevonden (FFW2). Ook zijn Eekhoornnesten aangetroffen langs de Vorenseindseweg. 

Mogelijk komt de Eekhoorn voor op het trace van alternatief 3 in het noordelijke gedeelte 

van de Molenheide en het Rucphense Bos. Wegens aanpassing van de alternatieven is dit 

gedeelte niet onderzocht op het voorkomen van Eekhoornnesten. 

In het plangebied komen geen beschermde reptielen voor. 
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Afbeeld!n~ ~:3~ 

Vleermuizen in het plangebied 
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Tabe15.64 

Aanwezige beschermde 

soorten 

Tabe15.65 

Totale effectscore beschermde 

soorten 

DIRECTE AANTASTING 

OMLEGGING RUCPHEN N638 i 

Tabel 5.64 bevat een samenvattend overzicht van aIle beschermde soorten in het plangebied, 

direct gekoppeld aan de alternatieven. 

Aanwezig op of in de 
Soort Status.. . 

nablJheld van de volgende alt. 

Flora 
-

Steenanjer FFW2 - --
Brede wespenorchls FFW1 -
Broedvoge/s --
Oa. Zanglijster, Zwarte roodstaart Aile broedvogels 

Groenling, Scholekster, ransuil, Kerkuil, zijn beschermd 

Steenuil en Groen specht. door FFW. -
Amfibie~n 

Bastaardkikker. Bruine kikker. Gewone ~ad FFW1 

Zoogdleren 
Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger,Rosse FFW3 

vleermuis. Gewone Grootoorvleermuis. 

Eekhoorn FFW2 

Konijn, Vos, Mol FFW1 

RL: soorten van de Rode lijst 

FFW: beschermde soorten van de Flora- en faunawet 

FFW1= tabel1 AMvB 

FFW2= tabel 2 AMvB 

FFW3= tabel 3 AM vB 

Effecten 

Criterium Ref. , - 0 , - a , - b 

Dlrecte aantasting - -
Flora 0 0/- 0/- 0/--- -
Broedvogels L .~ 0 0 

Vissen 0 0 0 0 

Amfibieen 0 0/- 0/- 0/-

Vleermuizen 0 -. -- ---- -- -- - --
Overige zoogdieren 0 0 0 0 

Indirecte aantasting 

Aanlegverstoring 0 0 0 ~ --
Lichtverstoring 0 0 0 0 

-
Geluidsverstoring 0 - -

-1-- 1-- -
Verdroging 0 0 0 0 - - ---

I ~.e.erin~ 0 0 0 _,--0 

Flora 

2 - 0 

0/-

0 

0 

0/-

--
0 

0 

0 

-- --
0 

0 

- -- -
1-0, 1-a, 1-b, 2-0, 2-a 

1-0,1-a, 1-b 2-0, 2-a, 3 en 4 

Aile alternatieven 

Aile alternatieven 

Aile alternatieven 

-
Alternatief 1 en mogelijk 3. 

Aile alternatieven 

2 - a 3 - 0 3 - a 4-0 

.-c---

0/- 0/- 0/- 0/---
0 ~ 0 0 -
0 ~ 0 0 

0/- 0/- 0/- 0/-

-- - - 0/-- -
0 0 0 0 ._--

- --
0 0 0 0 -- r--
0 0 0 0 -- - - --
0 0 0 0 - - --
0 0 0 0 - -

Met de realisatie van de omleiding treedt ruimtebeslag op de bestaande bermen op; hierbij 

gaan bestaande vegetaties ter plaatse verloren. Bij de aanleg van de weg zullen 

groeiplaatsen van Steenanjer (FFW2) verloren gaan op het trace van alternatief 1-0, loa, lob, 

2-0 en 2-a, langs de Rucphenseweg. Aangezien het hier zeer waarschijnlijk om ingezaaide 

exemplaren gaat, wordt dit aIs licht negatief beoordeeld (0/ -) . Met verbreding van de wegen 

langs natuurgebied Moleneinde van alternatieven 1-a, 2-D, 2-a, 3-0, 3-a en 4-0 gaan veel 

groeiplaatsen van de Brede wespenorchis (FFW1) verloren. Voor deze soort is geen 

ontheffing nodig in het kader van de Flora- en faunawet. Dit wordt als licht negatief (0/-) 

beoordeeld. 
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Broedvogels 
Gedurende het broedseizoen kmmen de werkzaamhedep leiden tot vernietiging van 

nesten. Indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd zijn 

negatieve effecten door ruimtebeslag uit te sluiten. In andere gebieden wordt door het 

ongeschikt maken van het terrein voorkomen dat vogels hier gaan nestelen. De effecten 

voor dit aspect zijn beoordeeld als neutraal (0). Voor de aanleg van weg worden bomen 

gekapt bij aBe alternatieven. Bomen met nesten van Ransuil, Steenuil en Kerkuil ontbreken 

op het trace van aIle alternatieven. 

Amfibieen 
Verbreding en aanleg van nieuwe weggedeelten leidt tot ruimtebeslag op het leefgebied van 

Bastaardkikker, Groene kikker en Gewone pad . Omdat het hier soorten betreft waarvoor 

een algemene vrijstelling geldt en de gunstige instandhouding van de soorten niet in het 

geding is, wordt dit voor aile alternatieven als licht negatief beoordeeld (0/-). 

Vleermuizen 
In het gebied komen vier soorten vleermuizen voor. Verbreding van bestaande wegen of 

aanleg van nieuwe wegen kan versnippering opleveren tussen rustplaatsen en 

foerageergebieden bij alle alternatieven. Door het kappen van bomen worden vliegroutes 

van vleermuizen bij aile alternatieven onderbroken waardoor het functioneren wordt 

aangetast. 

Met name het gebied ten noorden van Rucphen is zeer interessant voor vleermuizen. De 

kraamkolonie Gewone Dwergvleermuizen aan de Bernardstraat foerageert in Rucphense 

Bossen. De vliegroute daarheen wordt door alternatieven 1-0, I-a, I-b, 2-0 en 2-a 

doorsneden. Dit wordt als zeer negatief beoordeeld (- -). Alternatieven 3-0 en 3-a 

doorsnijden deze vliegroute niet, maar wei het foerageergebied in het bosgebied ten 

noorden van Rucphen. Dit wordt als negatief beoordeeld (-). Alternatief 4-0 aileen 

doorsnijdt de vliegroute bij Molenheide. Dit wordt als licht negatief beoordeeld (0/ -). 

Overige zoogdieren 
Het deel van alternatief 3-0 en 3-a dat het bos ten noorden van Rucphen doorsnijdt, is niet 

onderzocht op het de aanwezigheid van Eekhoonmesten wegens een wijziging van het trace 

gedurende de studie. Om de effecten van het doorsnijden van dit bos te beoordelen is nader 

onderzoek noodzakelijk (zie leemten in kennis). Nesten van Eekhoorns zijn aBeen in 2005 

aangetroffen in bomen langs het trace van alternatief 1. Onduidelijk is nog of deze bomen in 

het kader van de verbreding gekapt moeten worden. De voorkeur is am deze bomen te 

handhaven. In 2007 ontbraken Eekhoornnesten in de directe nabijheid van de weg. 

Eekhoorns maken jaarlijks een nieuw nest voor het groat brengen van hun jongen. Aan het 

einde van de herfst wordt een aantal winternesten gebouwd am de winter in door te 

brengen. De nesten worden elk jaar op een andere plek gebouwd. Alleen in de periode dat 

het nest gebruikt wordt voor het groat brengen van de jongen is dat nest beschermd door de 

Flora- en faunawet. De winternesten zijn aileen beschermd in de periode dat ze gebruikt 

worden voor de overwintering, omdat er elk jaar nieuwe nesten gebouwd worden. Voordat 

bomen gekapt worden, moet onderzocht worden of er Eekhoornnesten aanwezig zijn. 

Indien er in een boom een nest aanwezig is, mag de boom pas gekapt worden wanneer het 

nest niet meer wordt gebruikt. Een ontheffing in het kader van de Flora- en faunwet is niet 

noodzakelijk. Negatieve effecten zijn dan uit te sluiten. De effectscore is neutraal (0). 
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INDIRECTE AANTASTING . 

OML.EGGING RUCPHEN N6381 

Verstoring tijdens aanleg 

Tijdens de aanleg werkzaamheden kan verstoring optre?en van broedvogels. Net zoals bij 

licht- en geluidsbelasting zallokaal veel menselijke activiteit zijn tijdens de 

bouwwerkzaamheden. Deze blijft echter beperkt tot het wegtrace. Zolang deze activiteit niet 

verplaatst tot buiten het trace, is er sprake van een voorspelbare situatie en hebben de 

aanwezige natuurwaarden (zoogdieren en vogels) zich hierop ingesteld. Verstoring van op 

andere faunasoorten zal minimaal zijn, omdat de werkzaamheden vooral overdag worden 

uitgevoel'd. Op basis hiervan zijn geen negatieve effecten te verwachten op zoogdieren en 

vogels. De meeste dieren zijn namelijk in de vroege ochtend, begin van de avond en's 

nachts actief. De voertuigen zullen verlichting voeren . Dit zal voorallokaal tot lichtbelasting 

leiden aangezien de voertuigen veelal op een beperkt aantal plaatsen werken. Daamaast zal 

ook de bouwplaats van kunstwerken verlicht worden tijdens de aanlegwerkzaarnheden. 

Lichtverstoring 

Tijdens het gebruik zallangs de bestaande wegen het effect van lichtverstoring niet 

toenemen, aangezien er nu al sprake is van lichtverstoring door koplampen en langs 

bepaalde weggedeeltes door straatverlichting. Toename van lichtverstoring vindt alJeen 

plaats langs delen van de weg die nieuw worden aangelegd. Lichtverstoring treedt alJeen op 

bij zoogdieren (met name vleermuizen) en nachtvlinders. Om te voorkomen dat 

lichtverstoring optreedt wordt aanbevolen om zo min mogelijk verlichting en 

diervriendelijke verlichting toe te passen, om negatieve effecten zo veel mogelijk te 

beperken (zie ook onder paragraaf mitigerende maatregelen). 

Geluidsverstoring 

Zoals reeds beschreven wordt aantasting van leefgebieden van broedvogels en zoogdieren 

(door verstoring) meegewogen als kwalitatieve aantasting van (beschermde) 

natuurgebieden. De geluidverstoring tussen de altematieven verschilt niet veel. 

AIle altematieven laten een toename zien van het oppervlakte verstoord GHS gebied boven 

47 dB(A) (zie effectbeoordeling gebieden). Het verschil ten opzichte van de andere 

altematieven wordt echter niet groot genoeg geacht om dit onderscheid terug te laten 

komen in de beoordeling. Voor de overige altematieven wordt de toename als zeer negatief 

beoordeeld (-). 

Verdroging 

In de directe omgeving van weg ontbreekt grondwaterafhankelijke beschermde flora . 

Tijdens de aanleg vindt tijdelijke bemaling van het grondwater plaats. Onderzocht dient te 

worden of binnen de bemalingscontour hydrologisch gevoelige flora aanwezig is. 

Versnippering 

Langs het trace van aile altematieven komen geen streng beschennde of bijzondere 

plantensoorten voor met uitzondering van verwilderde Steenanjer en Brede wespenorchis. 

Versnippering zal niet leiden tot aantasting van de gunstige staat van instandhouding. De 

altematieven leiden in vrijwel gelijke mate tot barrierewerking en versnippering van 

leefgebieden van grondgebonden zoogdieren. De gunstige staat van instandhouding is 

echter niet in het geding. Dit wordt als neutraal beoordeeld (0). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
De aanleg vindt waar mogelijk buiten het broedseizoen plaats. Op locaties waar dit niet 

mogelijk is, dient voor aanvang van het broedseizoen de vegetatie verwijderd en het gebied 

bouwrijp gemaakt. Op deze wijze wordt voorkomen dat vogels en nesten worden aangetast. 
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Teneinde verstoring van vleermuizen te voorkomen, dienen gedurende de nachtelijke uren 

geen werkzaamheden te worden uitgevoerd. Om te voo.rkomen dat liehtverstoring optreedt 

wordt aanbevolen om zo min mogelijk verlichting en met weinig uitstraling naar de 

omgeving toe te passen, am negatieve effecten zo veel mogelijk te beperken. De liehthinder 

kan beperkt worden door diervriendelijke verliehting te gebruiken. 

Doorsnijding van vliegroutes van vleermuizen kan geeompenseerd worden door het 

aanleggen van hop-oversl6. Dit is eehter moeilijk wegens het ontbreken van laanbeplanting. 

Daarom zal er elders in de buurt gekeken moeten worden naar andere oplossingen. 

VOORBEElDEN DIERVRIENDELIJKE VERLICHTING 

Voorbee lden van diervriendel ijke verlichting zijn: 'zachte' verlichting (verlichting met een klein 

uitstra lingseffect), door verlichting in het wegdek ("katteogen ft
), afgeschermde naar beneden 

gerichte lampen, eventueel met aangepaste wattage (minder fel), gebruik van vlak-glas lampen, 

dimbaar licht en geplaatst op lage masten «6m). 

Voordat bomen gekapt worden, moeten deze worden onderzocht op de aanwezigheid van 

Eekhoorrmesten. Bomen met Eekhoornnesten mogen pas gekapt worden wanneer het nest 

niet meer in gebruik is. 

Uit de berekeningsresultaten blijkt voor aile altematieven een toename van het 

geluidsbelaste oppervlak natuurgebied of extra verstoring optreedt in de GHS. Om de 

negatieve geluidseffeeten weg te nemen zal de geluidsbelasting teruggebraeht moeten 

worden. Het geluidseffect kan worden gemitigeerd door de weg te voorzien van een 

geluidsarm asfalt (dubbellaags ZOAB of een ander soort geluidsarm asfalt overeenkomstig 

dunne deklagen 2). Met deze bronmaatregel kan naar verwaehting in het gehele gebied de 

toename van de geluidseffecten in GHS gebieden worden weggenomen op plaatsen waar 

een weg wordt gewijzigd. Op plaatsen waar een nieuwe weg wordt aangelegd zal de 

geluidsbelasting echter weI toenemen, dit ondanks het gebruik van dubbellaags ZOAB. 

Leemten in kennis en informatie 

Het deel van altematief 3 dat het bos ten noorden Rucphen doorsnijdt, is niet onderzocht op 

de aanwezigheid van Eekhoornnesten en vaste verblijfplaatsen van vleermuizen wegens een 

wijziging van het trace tijdens de studie. Om de effecten van het doorsnijden van dit bos te 

beoordelen is nader onderzoek noodzakelijk. Op dit moment is dit niet cruciaal in de 

besluitvorming. Bij de keuze voor het voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan zal, 

indien relevant, hier onderzoek naar moeten plaatsvinden. 

16 Een hop-over is een rij met bomen in de middenberm die ervoor zorgt dat v leermuizen veilig de weg 

over kUlmen v liegen. 
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Rl)JM1JlIJ~E O-'V!.G!=VING 

YVONEN 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Het aspect wonen wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

• aantal te amoveren woningen; 

• barril~rewerking op bestaande en toekomstige woongebieden. 

Aantal te amoveren woningen 
De nieuwe weg zal niet uitsluitend over bestaande wegenstructuren lop en, bovendien is bij 

het gebruik maken van bestaande wegen uitbreiding van het dwarsprofiel van de weg 

noodzakelijk. Dit betekent dat realisatie van de alternatieven ten koste kan gaan van 

woningen, omdat deze zich op de plaats van het nieuwe of uitbreiding van het bestaande 

trace bevinden. am aan te geven welk alternatief de minste invloed heeft op de bestaande 

bebouwing wordt per alternatief beoordeeld hoeveel woningen moeten verdwijnen. 

Barrierewerking op bestaande en toekomstige woon- en werkgebieden 
De nieuwe weg kan een barriere creeren of versterken in bestaande en/ of toekomstige 

woongebieden. De barrierewerking wordt daarbij beoordeeld aan de hand van twee 

subcriteria: 

• barrierewerking in de kernen: door vermindering verkeer, betere oversteekbaarheid; 

• barrierewerking door nieuwe traces. 

De barrierewerking in de bestaande woongebieden zal door het omleggen van de weg 

worden verbeterd. Doordat er minder verkeer door de kernen wordt geleid, wordt de 

oversteekbaarheid verbeterd. 

Een nieuwe doorsnijding van een woongebied zal de bereikbaarheid tussen beide kanten 

van de weg verkleinen. In mindere mate geldt dit ook voor een huidige wegverbinding die 

binnen een van de alternatieven moet worden verbreed. Bovendien geldt dat bij het 

opwaarderen van een bestaande weg tot een gebiedsontsluitingsweg type 2 het aantal 

kruisingen zal worden beperkt. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
De kernen Rucphen, Sprundel en St. Willebrord vormen het stedelijke gebied. Wonen en 

werken concentreren zich op lokaal niveau in deze drie kernen. Op dit moment vinden in de 

kernen de volgende ruimtelijke ontwikkelingen plaats: woningbouw Kerkakkers (kern 

Rucphen) en enkele inbreidingslocaties (verdichting). 

De volgende ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen vinden tot 2020 plaats 

(StructuuTvisieplus, mei 2003): 

• Golfbaan met ongeveer 150 recreatiewoningen in de gemeenten Rucphen en Roosendaal 

(westkant Rucphen); 

• Mogelijke ontwikkeling van woonwijk in de hoek tussen de Molenweg en de 

Bernhardstraat (westkant Rucphen); 

• Afronding ontwikkeling woonwijk Kerkakkers. 
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AfbeeldillJ! 5.33 

Ruimtelijke ontwikkelingen in 

de gemeente Rucphen tot 

2030 (Structuurvisieplus) 

Tabe15.66 

Beoordeling effecten op 

wonen 

Tabe15.67 

Aantal te amoveren woningen 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

De Structuurvisieplus laat zien dat de ruimtelijke ontwikkeling van Rucphen zich 

cancentreert in het gebied tussen Rucphen en St. Willebrord en Sprundel, net ten naorden 

van Nijverhei. Voar dit gebied is het structuurplan De Binnentuin uitgewerkt: camping, 

sport- en recreatieve voorzieningen, maatschappelijke voorzieningen, uitbreiding Nijverhei. 

In het structuurplan is er vanuit gegaan dat een omlegging van de bestaande N638 

plaatsvindt. Door de voorgenomen ontwikkelingen in De Binnentuin is in de autonome 

ontwikkeling steeds meer sprake van een oost-west orientatie binnen de gemeente, De 

gemeenten Rucphen, St. Willebrord en Sprundel graeien door deze ontwikkeling steeds 

meer naar elkaar toe. 
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De aanleg van alternatief 1 heeft geen fysieke gevolgen voor de huidige bebouwing. De 

effecten van alternatief 1-0, I-a en I-b worden daarom b~oordeeld als neutraal (0) . Bij 

realisatie van alternatief 2-0 en 2-a zullen drie huizen en een paar schuurtjes langs de 

Helakkerstraat worden gesloopt. Het effect van alternatief 2-0 en 2-a wordt daarom 

beoordeeld als beperkt negatief ten opzichte van de referentiesituatie (0/-). De rest van het 

trace loopt om of langs de bestaande bebouwing heen en heeft daarom geen directe invloed. 

Alternatief 3 loopt door het landelijk·gebied ten nOOl'den van Rucphen, via bedrijventerrein 

Nijverhei naar het landelijke gebied ten zuiden van Rucphen. Hierbij wordt geen enkele 

woning aangetast. Het effect van alternatief 3 wordt daarom beoordeeld als neutraal (0). 

Ook de aanleg van alternatief 4-0 heeft geen directe gevolgen woningen. Het effect van 

alternatief 4 wordt daarom beoordeeld als neutraal (0). 

Barrierewerking op bestaande woongebieden 
Alternatief 1-0 loopt om de bestaande woongebieden heen en voIgt daarbij bijna volledig 

bestaande infrastructuur. Uitzonderingen zijn de verbindingsboog ten no orden van 

Rucphen, een nieuwe ontsluiting van de Molenweg op de Vorenseindseweg ten zuiden van 

Rucphen (alternatief I-a) en een verbinding tussen de Rucphenseweg en de Gebrande 

Hoefstraat (alternatief I-b). Doordat de weg volgens alternatief 1 volledig om de bestaande 

kernen heen wordt gelegd, vermindert de barrierewerking in de kernen. Het aantal auto's 

dat gemiddeld door de kern van Rucphen heen rijdt zal afnemen. Hierdoor zal de 

oversteekbaarheid (en daarmee de barrierewerking tussen noord en zuid Rucphen) 

verbeteren. Daarnaast ontstaan er geen nieuwe barrieres voor de bestaande woongebieden 

door de verlegging van de doorgaande route om Rucphen heen. De aanleg van het nieuwe 

trace volgens alternatief 1-0 heeft positieve effecten. Het effect van alternatief 1-0 op de 

barrierewerking op bestaande woongebieden, ten opzichte van de referentiesituatie wordt 

daarom positief beoordeeld (+). Ook alternatief I-a heeft een positief effect op de bestaande 

woongebieden (+) . 

Alternatief I-b bevat een extra aansluiting van de Rucphenseweg op de Gebrande 

Hoefstraat. Deze aansluiting ontlast de st. Martinusstraat van doorgaand verkeer. Deze 

maatregel verkleint de barrierewerking voor de bewoners van de straat. Daarnaast vergroot 

deze aansluiting de bereikbaarheid van de Rucphense woonkern, zonder dat de 

barrierewerking toeneemt. Vanwege deze extra aansluiting wordt het effect van alternatief 

I-b op de barrierewerking in bestaande stedelijk gebied zeer positief beoordeeld (+ +). 

Altematief 2100pt voomamelijk door het landelijk gebied en doorsnijdt ter hoogte van het 

bedrijventerrein Nijverhei het stedelijk gebied. Het doorgaande verkeer wordt om de 

bestaande woongebieden heen geleid. Hierdoor worden de bestaande woongebieden 

ontlast. Alternatief 2 heeft echter ook een aftakking door het woongebied van St. Willebrord. 

De aftakking loopt over de percelen van enkele woningen. Realisatie van alternatief 2 creeert 

daardoor een grotere barrierewerking. Daar staat echter tegenover dat de bereikbaarheid 

van St. Willebrord vanuit Rucphen (en andersom) wordt vergroot en de verkeersintensiteit 

(en daal'mee oversteekbaarheid) in andere delen van St. Willebrord verkleind. In de huidige 

situatie worden de Spundelseweg/Rucphensebaan en de Noorderstraat gebruikt als 

voornaamste entree van Sint Willebord. De nieuwe weg zal de belasting van deze wegen en 

daarmee ook de barrierewerking van deze wegen verkleinen. Hetzelfde geldt voor de 

Kaaistraat, Rucphensestraat en de Nachtegaalstraat. De barrierewerking zal dus in grote 

delen van St. Willebrord afnemen, terwijI de barrierewerking in slechts een klein deel wordt 

vergroot. 
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Daarnaast wordt de bereikbaarheid van St. Willebrord sterk verbeterd. Alternatief 2 wordt 

daarom positief beoordeeld ten opzichte van de referentiesiruatie (+). 

Alternatief 2-a bevat een extra aansluiting van de Rucphenseweg op de Gebrande 

Hoefstraat. Deze aansluiting ontlast de St. Martinusstraat van doorgaand verkeer. Deze 

maatregel verkleint de barrierewerking voor de bewoners van de straat. Daarnaast vergroot 

deze aansluiting de bereikbaarheid van de Rucphense woonkern, zonder dat de 

barrierewerking toeneemt. Alternatief 2-a wordt daarom zeer positief beoOl'deeld ten 

opzichte van de referentiesituatie (+ +). 

Voor alternatief 3-0 gelden dezelfde principes als voor alternatief 1-0 en 2-0. De weg wordt 

aangelegd door het landelijk gebied en doorsnijdt geen stedelijke woongebieden. Het 

doorgaande verkeer wordt om de bestaande woongebieden heen geleid. Hierdoor neemt de 

barrierewerking in het bestaande woongebied af. Het effect op de referentiesituatie voor 

alternatief 3-0 wordt daarom positief (+) beoordeeld. Het verschil tussen alternatief 3 en 

alternatief 3-a is een verbindingsboog ten noorden van Rucphen. Deze boog heeft echter 

geen enkel effect op de bestaande bebouwing. Dit alternatief wordt daarom ook positief 

beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie (+). 

Alternatief 4-0 100pt met een boog om St. Willebrord heen en loopt via bedrijventerrein 

Nijverhei weer door het landelijk gebied. Daardoor wordt geen woongebied doorsneden en 

geen nieuwe barriere gecreeerd. Het huidige woongebied ondervindt door deze verbinding 

minder negatieve effecten van doorgaand verkeer. Het effect op de referentiesituatie voor 

alternatief 4 wordt daarom positief (+) beoordeeld. 

Barrierewerking op toekomstige woongebieden 
AIle traces van de alternatieven lopen om de aangewezen woongebieden heen (zie 

Afbeelding 5.33). De toekomstige bewoners van deze gebieden zullen daarom geen hinder 

ondervinden van de nieuwe weg. Wei zullen zij profiteren van de verbeterde 

bereikbaarheid. De effecten van de alternatieven op de toekomstige woongebieden worden 

dan ook positief beoordeeld (+). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

In de traces van de alternatieven is op een aantallogische locaties (aansluitend bij de 

onderJiggende wegenstructuur) een aantal aansluitpunten voorzien, waarmee de 

bereikbaarheid gewaarborgd blijft. 

Bij het ontwerp van de weg voor het voorkeursalternatief dient door mid del van 

optimalisatie bekeken te worden of de woningen, die in dit rapport als 'te amoveren' staan 

aangeven, toch niet behouden kunnen blijven. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, dan is 

schadecompensatie noodzakelijk. 

Leemten in kennis en informatie 

Er zijn op dit moment geen leemten in kennis die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 

1110503/U 9/OO'/2I)O~,80 ARCADIS 1153 



5.9) 

TabelS.68 

Beoordeling effecten op 

werken (voor uitgewerkte 

alternatieven, zie bijlage 4) 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

WERKEN 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Het aspect van werken wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

• aantal te amoveren bedrijfsgebouwen; 

• barrierewerking op bestaande en toekomstige werkgebieden. 

Aantai te amoveren bedrijfsgebouwen 
De nieuwe weg zal niet uitsluitend over bestaande wegenstructuren lop en, bovendien is bij 

het gebruik maken van bestaande wegen uitbreiding van het dwarsprofiel van de weg 

noodzakelijk. Dit betekent dat realisatie van een van de alternatieven ten koste kan gaan van 

bedrijfsgebouwen, omdat deze zich op de plaats van het nieuwe of uitbreiding van het 

bestaande trace bevinden. Om aan te geven welk alternatief de minste invloed heeft op de 

bestaande bedrijfsbebouwing wordt per alternatief beoordeeld hoeveel gebouwen moeten 

verdwijnen. 

Barrierewerking op bestaande werkgebieden 
De nieuwe weg kan een barriere creeren of vergroten in bestaande werkgebieden. Een 

nieuwe doorsnijding van een werkgebied zal de interne bereikbaarheid tussen beide kanten 

van de weg verkleinen (oversteekbaarheid). In mindere mate geldt dit ook voor een huidige 

verbinding die wordt verbreed. Daarnaast wordt gekeken naar het effect op de externe 

barrierewerking (bereikbaarheid) voor de bedrijventerreinen in het plangebied. 

Barrierewerking op toekomstige werkgebieden 
In het bestemmingsplan is een uitbreiding voor het bedrijventerrein Nijverhei opgenomen. 

Uit Afbeelding 5.33 vait af te lezen dat er een uitbreiding voorzien is van het 

bedrijventerrein Nijverhei tot aan de Kozijnenhoek. In dit MER wordt gekeken welk effect 

de aanleg van de traces op de barrierewerking van het toekomstige uitbreidingsgebied 

heeft. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Afbeelding 5.33 geeft de diverse functies in en om het plangebied weer. De kernen Rucphen, 

Sprundel en St. Willebrord vormen het stedelijke gebied. De belangrijkste werklocatie van 

de gemeente is bedrijventerrein Nijverhei. 

De volgende ruimtelijke ontwikkelingen op gebied van werken vinden tot 2020 plaats 

(Structuurvisieplus, mei 2003): 

• Het gebied tussen Rucphen en St. Willebrord: de 'Binnentuin' gaat ontwikkeld worden 

met o.a. een nieuw gemeentehuis. In dit gebied is ook de skibaan gelegen. Tevens wordt 

6,5 ha uitbreiding bedrijventerrein (Nijverhei) ontwikkeld, indusief voorzieningenduster; 

• Revitalisering van het huidige bedrijventerrein Nijverhei. 

Effecten 

+ + 0/+ 

Barrierewerking toekomstig o + + + + + + + 0/+ 
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Aantal te amoveren 

bedrijfspanden 
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Aanta/ te amoveren bedrijfsgebouwen 

Alternatief 1 heeft geen fysieke gevolgen voor bedrijfsgebouwen. Het effect van alternatief 1 

ten opzichte van de referentiesituatie wordt daarom beoordeeld als neutraal (0). 

In alternatief 1-a is een verbindingsboog opgenomen van de Molenweg naar de 

Vorenseindseweg. Deze extra verbinding heeft de sloop van 2 gebouwen op het militaire 

terrein van Molenheide tot gevolg. Dit effect wordt licht negatief beoordeeld ten opzichte 

van de referentiesituatie (0/-). 

Alternatief I-b heeft geen enkel fysiek gevolg voor bedrijfsgebouwen. Het effect van 

alternatief 1-b op de referentiesituatie op te amoveren bedrijfspanden wordt daarom 

neutraal beoordeeld (0). 

Alternatief 2-0 loopt voornamelijk door het landelijk gebied, maar komt ter hoogte van de 

Helakkerstraat op bedrijventerrein Nijverhei. Het trace loopt door het bedrijventerrein heen. 

Daarbij wordt deels gebruik gemaakt van de reeds bestaande weg (Helakkerstraat). De 

Helakkerstraat wordt daarnaast verlengd in zuidelijke richting, hetgeen ten koste gaat van 

een achttal bedrijfspanden. Dit effect wordt negatief (-) beoordeeld ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

Alternatief 2-a heeft geen extra fysiek gevolg voor bedrijfsgebouwen. Daarbij wordt echter 

geen werkgebied doorkruist of gepasseerd. Het effect van alternatief 2-a wordt daarom net 

als alternatief 2-0 negatief beoordeeld (-). 

Ook alternatief 3 loopt grotendeels door het landelijke gebied en doorkruist ter hoogte van 

Nijverhei het stedelijke gebied. Alternatief 3 maakt echter gebruik van de reeds bestaande 

Industriestraat. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijfspanden gesloopt moeten worden. De 

aanleg van alternatief 3 heeft weI gevolgen voor een van de panden van het defensieterrein 

Molenheide. Dit pand moet verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe weg. Dit 

alternatief wordt daarom beoordeeld als een licht negatief (0/ -). 

Alternatief 3-a betreft een aangepaste verbindingsboog ten opzichte van het basisalternatief. 

Deze verbindingsboog is gelegen in het landeIijke gebied ten noorden van Rucphen en heeft 

derhalve geen enkele invloed op bedrijfsgebouwen. Het effect van alternatief 3-a komt 

overeen met alternatief 3-0 en is beperkt negatief (0/ -). 

Alternatief 4 voIgt ter hoogte van het stedelijke gebied bijna dezelfde route ais alternatief 2. 

Verschil is echter dat alternatief 4 geen gebruik maakt van de reeds bestaande 

Helakkerstraat, maar iets oostelijker van deze weg het bedrijventerrein doorkruist. Ter 

hoogte van de T-splitsing met de Korte Hei voIgt alternatief 4 echter dezelfde route als 

alternatief 2, waardoor acht bedrijfspanden moeten worden gesloopt. Daarnaast he eft de 

aanleg van alternatief 4-0 gevolgen voor een van de panden van het WOOll- en 

Defensieterrein Molenheide. Het effect op bedrijfsgebouwen wordt negatief beoordeeld (-). 

Barrierewerking op bestaande werkgebieden 
Alternatief 1 sluit direct ten westen van bedrijventerrein Nijverhei aan op de 

Sprundeiseweg. Het bedrijventerrein heeft daarom geen last van een toegenomen interne 

barrierewerking. WeI profiteren de bedrijven van een toegenomen bereikbaarheid van het 

terrein. 
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Om het bedrijventerrein te bereiken hoeft men namelijk niet meer door de woonkern van 

Rucphen te rijden. Ook het militaire terrein op de Molenheide is beter bereikbaar door de 

aanleg van de weg, zonder dat daarbij sprake is van enig effect op de interne 

bereikbaarheid. Het effect van alternatief 1 op de barrierewerking wordt daarom positief 

beoordeeld (+). Het effect van de maatregelen die in de alternatieven I -a en I-b zijn 

opgenomen hebben een positief effect op de barrierewerking. Alternatief I-a en I-b worden 

derhalve ook positief beoordeeld (+). 

In alternatief 2-0 en 2-a wordt de Helakkerweg verlengd. De snelheid op de provinciale weg 

wordt ter hoogte van het bedrijventerrein Nijverhei teruggebracht tot 50 km/h. Hier wordt 

de oversteekbaarheid binnen het bedrijventerrein nauwelijks be'invloed. 

Om het bedrijventerrein te bereiken hoeft men niet meer door de woonkern van Rucphen te 

rijden. De bereikbaarheid van het terrein wordt hierdoor positief bemvIoed. Daarnaast sluit 

de provinciale weg aan op de Korte Hei. Het effect van alternatief 2-0 op de barrierewerking 

ten opzichte van de referentiesituatie is daarom positief (+). 

Alternatief 2-a heeft geen extra effect op de bestaande werkgebieden en wordt daarom ook 

positief beoordeeld (+). 

Alternatief 3 maakt ter hoogte van het werkgebied gebruik van een bestaande weg door het 

bedrijventerrein Nijverhei. De interne bereikbaarheid wordt hierdoor niet bemvloed. De 

bereikbaarheid van het bedrijventerrein verbetert doordat de provinciale weg direct aansluit 

op het bedrijventerrein. Verkeer, bestemd voor het bedrijventerrein, hoeft daardoor niet 

eerst door de woonkern van Rucphen te rijden. Het effect van alternatief 3-0 op het 

werkgebied van alternatief 3 wordt daarom beoordeeld als positief (+). Alternatief 3-a heeft 

geen extra effect op de bestaande werkgebieden en wordt daarom ook positief beoordeeld 

(+). 

Altematief 4 loopt dwars over het bedrijventerrein Nijverhei heen. Anders dan alternatief 2 

en 3 wordt de snelheid echter niet teruggebracht naar 50 km/h, maar blijft de snelheid 80 

km/h. Hierdoor wordt de oversteekbaarheid (interne bereikbaarheid) negatief benwloed. 

De externe bereikbaarheid verbetert doordat het verkeer voor het bedrijventerrein niet meer 

door de woonkern van Rucphen heen hoeft en het bedrijventerrein via aansluitingen op 

Kozijnenhoek en Sprundelseweg bereikt kan worden. De effecten van alternatief 4 op de 

referentiesitua tie wordt daarom licht positief beoordeeld (0/+). 

Barrierewerking op toekomstige werkgebieden 
Alternatief 1 heeft geen directe aansluiting op toekomstig werkgebied. De effecten op met 

name Nijverhei zijn daarom hetzelfde als op bestaande werkgebieden. Het effect van 

alternatief 1 wordt daarom beoordeeld als positief (+). Het effect van de maatregelen die in 

de altematieven I-a en I-b zijn opgenomen hebben een positief effect op de barrierewerking. 

Alternatief I-a en I-b worden derhalve ook positief beoordeeld (+). 

Alternatief 2-0 loopt via het kruispunt Kozijnenhoek/Helakkerstraat over de Helakkerstraat 

bedrijventerrein Nijverhei in. Langs het uit te breiden bedrijventerrein loopt reeds de 

Helakkerstraat. De oversteekbaarheid wordt niet negatief bemv loed. 

De bereikbaarheid van het toekomstig werkgebied op de Nijverhei wordt verbeterd ten 

opzichte van de referentiesituatie. Het effect van alternatief 2-0 op toekomstige 

werkgebieden wordt daarom positief beoordeeld (+). 
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Alternatief 2-a heeft geen significant ander effect op de barrierewerking voor toekomstig 

werkgebied. Het effect op dit alternatief wordt daarom ook positief beoordeeld (+). 

Alternatief 3-0 maakt gebruikt van een bestaande weg (Industriestraat) en heeft daarom 

geen negatieve invloed op de oversteekbaarheid in het toekomstige werkgebied. De 

bereikbaarheid van het toekomstige werkgebied wordt verbeterd. Werkverkeer hoeft niet 

meer door de kern van Rucphen heen te rijden en provinciale weg kent veel aansluitingen 

op de Nijverhei. Het effect van alternatief 3 op toekomstige werkgebieden wordt daarom 

positief beoordeeld (+). 

Alternatief 3-a heeft geen ander effect op de barrierewerking voor toekomstig werkgebied. 

Het effect van dit alternatief wordt daarom ook positief beoordeeld (+) . 

Alternatief 4 loopt bijna parallel aan de Helakker het uitbreidingsgebied van 

bedrijventerrein Nijverhei in. Hierdoor wordt een extra doorsnijding op het toekomstig 

bedrijventerrein gecreeerd en wordt de oversteekbaarheid negatief bemvloed. 

Het knooppunt met de Kozijnenhoek biedt een goede aansluiting met het bestaande en 

toekomstige werkgebied, waardoor de bereikbaarheid van het terrein weI wordt verbeterd. 

Het effect van alternatief 4 op toekomstige werkgebieden wordt daarom licht positief 

beoordeeld (01 +). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
De alternatieven 2 en 4 worden negatief beoordeeld vanwege de sloop van een achttal 

bedrijfspanden op bedrijventerrein Nijverhei. De sloop van deze panden kan voorkomen 

worden door ter hoogte van de kruising Helakkerstraat/Korte Hei de weg een tiental 

meters oostwaarts te leggen. Vervolgens kan de nieuwe weg ter hoogte van de bosschage 

aangesloten worden op de Rucphenseweg. Deze optimalisatieslag kan plaatsvinden in de 

ontwerpfase, indien relevant voor het nader te bepalen voorkeursaltematief. 

Voor het behoud van de panden op het militaire terre in Molenheide kan ter mitigatie een 

rotonde aangelegd worden op het kruispont Molenweg/Vorenseindseweg, in plaats van 

ervoor (altematieven 2-0, 3-0 en 4-0) of erna (alternatief I-a) . 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn op dit moment geen leemten in kennis die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Het aspect van landbouw wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

• aantasting verkavelingstructuur (doorsnijding percelen); 

• barrierewerking landbouwgebied. 
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Landelijk gebied rondom 

Rucphen 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

Aantasting verkavelingstructuur 
Door realisatie van een nieuw trace vindt aantasting van de bestaande agrarische 

verkavelingssituatie plaats. Met de aanleg van de weg kunnen doorsnijdingen ontstaan die 

agrarische percelen in tweeen delen, hetgeen uiteraard leidt tot een verslechtering van de 

agrarische bedrijfsituatie. Er wordt beoordeeld in hoeverre sprake is van aantasting van de 

verkavelingstructuur. 

Barrierewerking /andbouwgebied 
De aanleg van een nieuw trace kan gevolgen hebben voor de bereikbaarheid van het 

landbouwgebied. Een landeigenaar kan meerdere percelen in bezit hebben. Een nieuw trace 

kan tot gevolg hebben dat de afstanden die afgelegd moeten worden am van het ene perceel 

naar het andere te komen groter worden. Per alternatief is bekeken wat voor effect de aanleg 

van het betreffende trace heeft op de bereikbaarheid van het landbouwgebied. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Het buitengebied van Rucphen kent overwegend een agrarisch gebruik. In het 

Reconstructieplan De Baronie (apri12005) is een integrale zonering voor het buitengebied 

opgenomen. Het gebied rondom de kernen Rucphen, st. Willebrord en Sprundel behoort tot 

het extensiveringsgebiedl7
• Verder ten zuiden van Sprundelligt een verwervingsgebied18. 

17 Extensiveringsgebied. Een ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied met het primaat 

wonen of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval intensieve 

veehouderij onmogelijk is of in het kader van de reconstructie onmogelijk wordt gemaakt. 

1 1105031(E910051200580 ARCADIS 1151 



TabelS.70 

Beoordeling effecten 

landbouw 

TabelS.71 

Aantal perceeldoorsnijdingen 

OMlEGGING RUCPHEN N63S1 

Ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw liggen yooral ten zuiden van de drie 

kernen. WeI moet hierbij rekening worden gehouden met de aanwezige kwelgebieden en de 

verzuringsgevoelige gronden. Ten noorden van de kernen heeft landbouw geen prima at, 

hoewellandbouw weI goed samen kan gaan met de gewenste ontwikkeling van landschaps

en natuurdoelen hier. 

Effecten 

Doorsnijding agrarische perce/en 

Op basis van kaartmateriaal met daarin het trace ingetekend is bekeken hoeveel percelen de 

verschillende alternatieven doorsnijden. 

Alternatief 1-0 doorsnijdt circa lliandbouwpercelen. Het aantal doorsnijdingen wordt 

beperkt gehouden door alternatief 1-0 voornamelijk over de bestaande hoofdinfrastructuur 

te laten lopeno Het effect van alternatief 1-0 op het aantallandelijke perceeldoorsnijdingen 

wordt Hcht negatief beoordeeld (0/-). 

Alternatief I-a voIgt de Molenweg in plaats van Dennenweg/Zundertseweg en buigt voor 

het kruispunt Molenweg/Vorenseindseweg. Daarmee wordt afgeweken van het huidige 

trace, waardoor nieuwe percelen doorsneden worden. Deze nieuwe 'boog' loopt echter niet 

over landelijke percelen (militair terrein en grond bij woning). Alternatief I-a wordt daarom 

gelijk beoordeeld als het basisaltematief (0/-). 

Alternatief I-b verbindt de Rucphenseweg met de Gebrande Hoefstraat. Met deze 

verbinding worden circa 4 extra agrarische percelen doorsneden. De extra doorsnijdingen 

worden echter niet gezien als een substantieel extra negatief effect. Alternatief I-b wordt 

daarom licht negatief beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie (0/-). 

Alternatief 2-0 geeft circa 38 doorsnijdingen van agrarische percelen. Het effect van 

alternatief 2-0 wordt daarom beoordeeld aIs zeer negatief (- -). 

Alternatief 2-a verbindt de Rucphenseweg met de Gebrande Hoefstraat. Met deze 

verbinding worden circa 4 extra agrarische percelen doorsneden. De extra doorsnijdingen 

worden echter niet gezien als een substantieel extra negatief effect. Het effect van alternatief 

2-a ten opzichte van de referentiesituatie wordt daarom zeer negatief beoordeeld (- -). 

Alternatief 3-0 kent circa 24 extra doorsnijdingen van agrarische percelen. Alternatief 3-a 

kent weliswaar een kortere route, maar doorkruist net zo veel percelen alternatief 3-0. Het 

effect van beide alternatieven wordt beoordeeld aIs negatief (-). 

) 8 Verwervingsgebied. Een ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied gericht op 

verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of uitbreiding van intensieve 

veehouderij mogelijk is, mits de ruimtelijke kwaliteit of functies zich daar ruet tegen verzetten 
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Alternatief 4-0 kent verreweg de meeste extra doorsnijdingen. Door de aanleg van de 

nieuwe weg worden circa 39 agrarische percelen doorsneden. Het effect van alternatief 4 

wordt daarom beoordeeld als zeer negatief (- -). 

Barrierewerking /andbouwgebied 
Alternatief 1-0 (en I-a + I-b) en 2-0 (en 2-a) doorkruisen beide de Achterhoeksestraat, die 

daarom ter hoogte van de Gastelsebaan afgesloten moet worden. Ook de aansluiting op het 

perceel, iets ten noorden van de Achterhoeksebaan dient in beide alternatieven afgesloten te 

worden. Daamaast wordt in alternatief 2 ook de Bosheidestraat afgesloten van verkeer en 

creeert alternatief 2-0 (en 2-a) in het zuiden van het plangebied een barriere door de 

doorsnijding van het open gebied. Alternatief 2-0 en 2-a worden daarom negatief 

beoordeeld (-) en alternatief 1-0, I-a en I-b licht negatief (0/-). 

Ook alternatief 3-0 (en ook 3-a) heeft tot gevolg dat een aantal aansluitingen binnen het 

landelijk gebied afgesloten moeten worden. Het betreft hier een tweetal aftakkingen van 

Rijksweg-Zuid en een tweetal aansluitingen midden in het landelijk gebied (westelijk van 

Achterhoeksestraat). Daarnaast zorgt de doorsnijding in het noorden voor een grate barriere 

voor de landbouw. Alternatief 3-0 en 3-a worden daarom negatief beoordeeld (-). 

Alternatief 4-0 heeft tot gevolg dat de Bremstraat (vanaf de Roosendaalseweg) afsloten moet 

worden. Daarnaast zorgt alternatief 4-0 voor een nieuwe barriere van het landbouwgebied 

vanaf de AS8 tot aan de Korte Hei. Oak in het zuiden van het plangebied wordt een nieuwe 

barriere gevormd door de aanleg van de weg door het open gebied. Alternatief 4-0 wordt 

daaram nega tief beoordeeld (-). 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
In de huidige ontwerpen is weinig rekening gehouden met aanwezige perceelsgrenzen. Om 

het aantal doorsnijdingen te beperken kan mogelijk meer rekening gehouden worden met 

de bestaande structuren. Er zijn veel mogelijkheden aanwijsbaar om het aantal 

doorsnijdingen te beperken en daarmee ook de aantasting van de landbouwkundige 

structuur. In de uitwerking van het on twerp voor het nader te bepalen voorkeursaltematief 

verdient dit aandacht. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn op dit moment geen leemten in kennis die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 

RECREATIE 

Toelichting beoordelingscriteria en wijze van beoordeling 
Het aspect van recreatie wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

• Ruimtebeslag en barrierewerking op bestaande en toekomstige recreatiegebieden en 

recreatieve voorzieningen. 

• Doorsnijdingen van recreatieve routes. 
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Afbeelding 5~5 

Knooppuntensysteem 

(Regionaal fietsplan, 2007) 
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Ruimtebes/ag en barrierewerking 

De aanleg van een nieuw trace heeft mogelijk gevolgen op aanwezige recreatieve gebieden. 

Ten eerste kunnen delen van deze gebieden verdwijnen (ruimtebeslag). Een ander gevolg is 

dat doorsnijdingen zorgen voor barrierewerking, een verslechterde bereikbaarheid of juist 

een verbeterde bereikbaarheid van deze gebieden. 

Doorsnijding recreatieve routes 
Behalve recreatieve gebieden kunnen ook recreatieve routes doorsneden worden. Hierbij 

moet gedacht worden aan fiets- en wandelpaden in het buitengebied. De effecten van de 

verschillende traces op deze routes zijn kwantitatief bepaald. 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 

Ten noorden van Nijverhei is het toeristisch-recreatief attractiepunt De Vijfsprong in 

ontwikkeling. De Vijfsprong omvat onder meer een skihelling en heeft een regionale functie . 

Ook de Rucphense Bossen vormen een belangrijke voorziening als het gaat om recreatie. Er 

is een aantal campings en fiets- en wandelroutes gelegen in en rondom de Rucphense 

Bossen. 

Dwars door Rucphen heen loopt het hoofdfietsnetwerk van regio West-Brabant. Deze route 

loopt van de Gebrande Hoefstraat via de Sprundelseweg en de Rucphensebaan naar St. 

Willebrord en via de ZUl1dertseweg richting Zundert (zie Afbeelding 5.35). Rondom 

Rucphen zijn er ook verschillende recreatieve fietsroutes. Gevaarlijke punten op deze routes 

zijn de Sprundelseweg en de Dennenweg, daar deze de provinciale weg kruisen. 

• Sctoo! '.'D btttaaoo 

• Sd'loolVOn~ 

Kernen r. het grc.en 

Effecten 
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8eoordeling effecten 

recreatieve gebieden 
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recreatieve routes 0/- o o o 

Ruimtebes/ag en barrierewerking 

Geen van de alternatieven doorsnijdt een recreatiegebied. Het effect op de recreatiegebieden 

wordt daarom neutraal beoordeeld (0). Er zijn echter weI alternatieven die het verdwijnen 

van recreatieve functies tot gevolg hebben. 

111 alternatief 2-0 leidt de aanleg van de nieuwe weg richting St. Willebrord tot de sloop van 

een sporthal en tennisvelden ter hoogte van de Noorderstraat. Alternatief 2 wordt daarom 

licht negatief beoordeeld (0/-). 

De aanleg van het trace volgens alternatief 3-0 (en 3-a) heeft tot gevolg dat een voetbalveld 

en de ligweide van het zwembad aan de Baanvelde moeten worden verkleind. Ook dit effect 

wordt licht negatief beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie (0/-). 

Alternatief 1-0 en 4-0 hebben geen enkel fysiek negatief effect op de recreatieve gebieden of 

gebouwen. 

Doorsnijding recreatieve routes 

111 aile alternatieven is sprake van een nieuwe doorsnijding met de Sprundelseweg of de 

Rucphensebaan, welke onderdeel uitmaken van recreatieve routes. 

Alternatief 1-0 (en 1-a + 1-b) en 2-0 (en 2-a) kent een nieuwe doorsnijding van een fietsroute 

ter hoogte van de Achterhoeksestraat. Deze straat maakt onderdeeI uit van enkele 

fietsroutes en wordt in dit alternatief doorkruist. Deze doorsnijding wordt licht negatief 

beoordeeld (0/-). 

Overige fietsroutes kennen geen nieuwe doorsnijdingen. De nieuwe traces snijden 

voornamelijk fietsroutes op dezelfde plaatsen als de provinciale weg in de huidige situatie. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

In het gebied zijn geen recreatieve gebieden aanwezig. Logischerwijs zijn mitigerende 

maatregelen dan ook niet nodig. Voor de sporthal in altematief 2 dient een andere locatie te 

worden gezocht. De Vijfsprong in het middengebied van de gemeente biedt hiervoor een 

goed alternatief. 

Door de alternatieven worden enkele recreatieve routes doorsneden. Het is van belang dat 

deze routes begaanbaar bIijven en dat voorkomen wordt dat fietsers en wandelaars de 

provinciale weg over moeten steken. Tunneltjes en/ of fietsbruggen of korte alterna tieve 

routes bieden hiervoor uitkomst. 

Leemten in kennis en informatie 

Er is geen leemten in kennis of een tekort aan informatie om niet tot een goede 

effectbeschrijving te komen. 
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Procedure en relevant 
beleid 

_ _ .. JNlEIDING 

STARTNOTITIE.INSPRAAK 

EN RICHTlIJNEN 

Voorliggend MER is opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming omtrent de 

goedkeuring van een nieuw op te stellen bestemmingsplan. De besluitvorming kent een 

aantal onderscheiden stadia. De wijziging van het bestemmingsplan is een m .e.r.-plichtig 

besluit. 

Tijdens de m.e.r.-procedure worden 4 hoofdproducten uitgebracht: de Startnotitie, de 

Richtlijnen voor het MER, het MER en het toetsingsadvies van de Cmer. In dit 

toetsingsadvies zijn de bevindingen opgenomen van de inhoudelijke toetsing van het MER 

door de commissie. Voorliggend MER-rapport is ter toetsing aan de commissie 

toegezonden. Afbeelding 6.36 geeft een schema tisch overzicht van de samenhangende 

stappen binnen de m.e.r.- procedure. 

De m.e.r.-procedure is officieel van start gegaan met de publica tie van de Startnotitie op 29 

2006 in de Rucphense Bode. Met de Startnotitie is aan belanghebbenden gelegenheid 

gegeven om invloed uit te oefenen op de te beschouwen onderwerpen in het MER. Op basis 

van de gegevens uit de Startnotitie en de inspraakreacties is door de Cmer het advies voor 

richtlijnen (waaraan het MER moet voldoen) opgesteld. Door Gemeente Rucphen (BG) zijn, 

aan de hand van de inspraakreacties en de adviesrichtlijnen van de Cmer, de definitieve 

richtlijnen opgesteld. De richtlijnen bevatten aanwijzingen ten aanzien van de informatie die 

het MER moet bevatten en de onderwerpen en aspecten die in het MER moeten worden 

uitgewerkt. 

MER, INZAGE EN TOETSING Na de publica tie wordt het MER ter inzage gelegd. Hierbij is er opnieuw gelegenheid voor 

inspraak gedurende 6 weken. Na deze periode wordt het MER getoetst door de Cmer., 

waarbij ook.de inspraakreacties worden meegewogen. De Cmer kan om aanvulling vragen 

van onderdelen van het MER wanneer zij van mening is dat de informatie onvoldoende is. 
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Mer -procedure 
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Ten behoeve van de realisatie van het voornemen is een aantal vergunningen en 

ontheffingen noodzakelijk. Op hoofdlijnen kan gedacht worden aan de volgende 

vergunningen: 

• Aanlegvergunning. 

• Sloopvergunning. 

• Bouwvergunning. 

• Monumentenvergunning. 

• Gebruiksvergunning. 

• Milieuvergunning. 

• Kapvergunning. 

• Melding Boswet. 

• Vergulming Natuurbeschermingswet. 

• Ontgrondingsvergunning. 

• Grondwateronttrekkingsvergunning. 

• WBR-vergunning. 
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TabeJ 6.73 

Relevant beleidskader 
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• In/uitritvergunning. 

• Wegenvergunning. 

• Verkeersbesluit. 

• APV-ontheffing bouwlawaai. 

• FIOl'a- en faunawet. 

Binnen de uitwerking van de maatregelen bitmen project Omlegging Rucphen N638 moet 

rekening worden gehouden met divers beleid. In de effectbeschrijving in hoofdstuk 5 is het 

vastgestelde beleid, voor zover relevant, ook meegewogen. In Tabe16.73 is een overzicht 

opgenomen van de relevante beleidsdocumenten. 

Thema Beleid Beleid 

Verkeer en Nota Mobiliteit 

vervoer (februari 2006) 

Startprogramma 

Duurzaam Veilig 

(1997) 

Ontwerp PWP 2006-

2002 (april 2006) 

-
Meerjarenprogramma 

verkeer, vervoer en 

infrastructuur 2006-

2010 (augustus 2005) 

-- -

II iO!)03!C[910U5!!O(J\~O 

Beschrijft doe len en kader voor verkeers- en vervoersbeleid op 

termijn (tot 2020). Centraal 

orwaarde is voor 

middellange termijn (tot 2010) en lange 

staat dat mobiliteit een noodzakelijke vo 

economische en socia Ie ontwikkeling. Ee n goed functionerend 

systeem voor personen- en goederenverv oer en een betrouwbare 

nomie en de internationale 

sterken. 

bereikbaarheid zijn essentieel om de eco 

concurrentiepositie van Nederland te ver 

Geeft aan op welke wijze het rijk dit wil 

van Nota staat beschreven hoe uitvoerin 

de Nota Mobiliteit geschetste beleid. 

Is een uitwerking van de Nota Ruimte. 

doen . In Uitvoeringsagenda 

9 wordt gegeven van het in 

Maakt begin met implementatie van duu rzaam veilig . Het opstellen 

eerders is een van de van categoriseringsplannen door wegbeh 

concrete maatregelen in de eerste fase v an dit startprogramma. 

Hierdoor wordt een functioneel gebruik van de weg mogelijk . 

Tweede fase startprogramma loopt vana f het jaar 2004 en omvat de 

herinrichting van wegen 

et ontwikkelen van een 

integrale uitvoering van duurzaam veilig, 

conform de categoriseringsplannen en h 

nieuwe financieringssystematiek. In deze fase wordt nadrukkelijker 

men van de oorzaken van 

egrale benadering 

dan voorheen gestreefd naar het wegne 

de verkeersonveiligheid. Er wordt een int 

voorgestaan waarbij functie, vorm en ge bruik van de weg op elkaar 

andacht is voor zowel zijn afgestemd en daarnaast voldoende a 

infrastructurele maatregelen als maatreg elen op het gebied van 

gedragsbeTnvloedlng en handhaving . 

Burgers en bedrijven acceptabele, betrou wbare reistijden bieden, 

basis daarvan kunnen 

rbeeld auto of openbaar 

zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Op 

gebruikers gerichte keuzes maken, bijvoo 

vervoer. 

De Provinde streeft naar mobiliteit die p ast bij het gebied: 

Mobiliteit op Maat. 

Samen kijken welke oplossingen er per re gio het best passen bij de 

gebruikers en het gebied. 

N638 tussen Rucphen en Zundert is onder deel van regionaal 

~dendnet. 

Betreft uitvoering van beleid op het gebi ed van verkeer, vervoer en 

infrastructuur 

l.a.v. N638 geeft Meerjarenprogramma a an dat studie naar 

verbinding A58-Rucphen-Zundert-Belgisc he glens in het afgelopen 

jaar Is opgestart. ---
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Thema Beleid Beleid 

Visie mobiliteit (2003) De Provincie streeft naar ,duurzame mobiliteit, waarbij er een balans 

is tussen de economische ontwikkeling van Noord-Brabant (de 

economische pijler), de effecten op veiligheid en leefbaarheid (de 

sociaal-culturele pijler) en de effecten op natuur en milieu (de 

ecologische pijler) . Het Verkeers- en vervoersbeleid moet bijdragen 

1-- f-
aan de kwaliteit van deze drie d uurzaam heidpiJle rs . 

Visie Bevat visie om ontsluitingstructuur ter verbetering van 

ontsluitingsstructuur bedrijventerrein Nijverhei en sport- en vrijetijdscentrum de 

(februari 2002) Vijfsprong, alsmede een oplossing voor het doorgaand verkeer door 

de kern Rucphen. Nijverhei en de Vijfsprong zorgen voor overlast in 

de kernen Rucphen, Sprundel en St . Willebrord. 

Vergelijkt diverse ontsluitingsalternatieven en inrichtingsvarianten 

met elkaar, zodat evenwichtige afweging tussen diverse belangen 

mogelijk is. 

Spreekt voorkeur uit voor trace 'kort om de kom'. 

Woon- en Wet geluidhinder Beschrijft geluidsnormstelling . Doel is het beschermen van de mens 

leefmilieu (1979) tegen geluidhinder. 

Toetst plannen op geluidsbelastingen aan de gevel van de 

geluidsgevoelige bestemming of aan de rand van de locatie 

waarbinnen het realiseren van dergelijke bestemmingen mogelijk is . 

Vormt uitgangspunt voor effectenonderzoek alternatieven in de 

MER-fase. - - -
Titel5.2 Geeft grenswaarden aan voor de luchtverontreinigende stoffen 

Luchtkwaliteitseisen zwaveldioxide (SO,), stikstofdioxide (NO,), zwevende deeltjes (PM " 

Wet miliebeheerl of "fijn stof"), benzeen (C,H,) en koolmonoxide (CO) en lood (Pb) . 

Regeling saldering Toetsing wordt beperkt tot de twee maatgevende stoffen : 

luchtkwaliteit 2005 stikstofdioxide en fijn stof. De overige stoffen waarvoor 

grenswaarden worden gesteld in de Wet milieubeheer leveren over 

het algemeen geen belemmeringen . Het effectenonderzoek in de 

MER-fase sluit hierbij aan. 

Wanneer een beroep moet worden gedaan op een saldering 

luchtkwaliteit zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van het Besluit, wordt 

-- lIitgegaan van de rege liJ'lg salderlng luchtkwaliteit 2005. 

Nationaal Streeft naar verminderde uitstoot van C02 en NOx door het 

Milieubeleidsplan 4 wegverkeer. Dit moet bereikt worden door zuinigere en schonere 

(2001) (vracht)auto's, met name door het toepassen van nieuwe 

technieken. Daarnaast wordt transportpreventie als een belangrijk 

middel gezien. 

Geeft ten aanzien van geluid aan dat geluidshinder gebiedsgericht 

aangepakt wordt met daarbij een grotere rol voar lokale overheid. 

Voor 2010 is de ambitie dat de akoestische situatie niet is 

verslechterd ten opzichte van 2000 (stand still). 

Geeft aan dat de normen voor het externe veiligheidsbeleid een 

1- - wetteliJke status zullen krljgen . -
Circulaire Risico Richt zich op twee verschillende typen risico's: Plaatsgebonden risico 

Normering Vervoer en groepsrisico. 

Gevaarlijke Stoffen Grenswaarde voor plaatsgebonden risico (PR):10-6 per jaar. Voor 

(augustus 2004) nieuwe situaties geldt deze norm als grenswaarde voor kwetsbare 

bestemmingen en als richtlijn voor minder kwetsbare 

bestemmingen. 

Met groepsrisico (GR) wordt aangegeven hoe hoog het totale aantal 

slachtoffers bij een ongeval kan zijn op basis van de aanwezige 

mensen. Naarmate de groep slachtoffers groter wordt, moet de 

---- kans op een dergelilkongeva l (kwadratisch) kleiner zijn . 
-

Provinciaal Zet in op het verder beperken van de milieubelasting, onder andere 
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Bodem en 

water 

Milieubeleidspla n als gevolg van mobiliteit . 

(2000) 

-
Besluit externe 

veiligheid 

milieubeheer (B 

(2004) 

Accent van het milieubeleid ligt op: 

Het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Het realiseren van reductietaakstellingen voor 

verbrandingsemissies (vooral NOx, C02, koolwaterstoffen en 

roet) . 

Het verbeteren van de binnenstedelijke milieukwaliteit, zodat 

aan de normen voor luchtkwaliteit, geluidhinder en externe 

veiligheid wordt voldaan . 

Beleid richt zich ook op het beperken van de mobiliteitsgroei en 

terugdringen van autokilometers, uitbreiding en vernieuwing van 

milieuvriendelijke coliectief vervoersystemen, oplossen van 

knelpunten in de doorstroming van het verkeer en beperking van 

het risico's door transport van gevaarlijke stoffen. 

Op 2B oktober 2004 is het nieuwe Besluit Externe Veiligheid 

Inrichtingen (BEVI; Ministerie van VROM, mei 2004) in werking 

EVI) getreden . Met dit besluit zijn de risiconormen voor Externe 

Veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen 

wettelijk vastgelegd . 

Het besluit heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een 

minimum beschermingsniveau te garanderen tegen een ongeval 

met gevaarlijke stoffen. 

Op grond van het BEVI dient rekening gehouden te worden met 

een bepaalde afstand tussen gevoelige objecten en risicovolle 

bedrijven. 

EU Kaderrichtlijn Volgens de kaderrichtlijn water (KRW) moet in 2015 een goede 

chemische en ecologische toestand van waterlichamen worden 

bereikt. 

water (2000) 

---
Nationaal 

Bestuursakkoord 

water I watertoe 

Ouli 2003) 

--

Voor de implementatie van de KRW in het Nederlandse 

waterbeheer worden op dit moment en in de komende jaren een 

aantal plannen ontwikkeld. In deze plannen worden doelen 

vastgesteld en maatregelen benoemd om deze doe len te realiseren. 

Belangrijke momenten zijn het realiseren van het 

stroomgebiedsbeheersplan in 2009 en het bereiken van de doelen in 

2015. 

De uiteindelijke chemische normen en ecologische doelstellingen 

voor de waterlichamen zijn nog niet bekend. Oat betekent voor het 

plangebied dus dat moet worden uitgegaan van vigerend rijksbeleid 

zaals de 4e Nota waterhuishouding, het waterbeleid voor de 21 e 

Eeuw, het provinciaal waterhuishoudingsplan en beleid van 

waterschap en gemeente. 

Heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben. 

Onderdeel van het Bestuursakkoord is watertoets . Ten behoeve van 

ts onder meer deze startnotitie heeft een overleg met het waterschap 

plaatsgevonden. In dit overleg is, conform het proces van de 

watertoets, het initiatief kenbaar gemaakt en zijn uitgangspunten 

en randvoorwaarden benoemd die stu rend zijn voor onder meer de 

alternatiefontwlk,keling. 

Partiele herzieni 

Provinciaal 

ng Omvat beleid voor wijze waarop water moet bijdragen aan een 

gezonde omgeving voor mens, dier en plant . 

Waterhuishoudi ngspl Plan vormt onder meer het uitgangspunt voor het beleid van het 

waterschap en integratie van waterhuishoudkundige doelen in het an 2 'Verder met 

water' (2003-200 6) ruimtelijke ordeningsbeleid. 

Provinciale _ Omvat regelgevin!0~n aanzie~II'<:~ de waterh~!~~~~ing_ i!l ~~ 
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Landschap, 

cultuur

historie, 

archeologie 

Natuur 

verordening 

waterhuishouding 

(2005) 

Verdrag van Malta 

(1992) 

Kookboek 

cultuurhistorie, 

cultuu rh istorische 

waardenkaart 

(2000,2005) 

aantal beschermende ge~ieden, waaronder de GHS-natuur. 

Voor dit plangebied betreft dat de droge bosgebieden. In deze 

gebieden dient een ontheffing op basis van de keur van het 

waterschap te worden aangevraagd bij activiteiten met een 

mogelijk effect op de waterhu.:.:is.:.:h.::o.::u.::d.:.:in:..ig~. _ _ ___ _ 

Heeft tot doel het archeologische erfgoed te beschermen als bron 

van het Europese gemeenschappelijke geheugen en als middel voor 

geschiedkundige en wetenschappelijke studie. 

Schrijft voor dat bij plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen het 

behoud van het archeologisch erfgoed meegewogen moet worden 

en is vertaald in Streekplan en in cultuurhistorische en 

archeologische waardenkaarten. 

Bevat cultuurhistorische (landschaps)waarden van bovenlokaal 

belang; kaart is door GS vastgesteld. 

.-

Bij de opstelling en uitvoering van ruimtelijke plannen moet met 

deze waarden rekening worden gehouden. In het bijzonder voor de 

historisch-Iandschappelijke vlakken met hoge en zeer hoge waarde. 

In beginsel zijn in deze vlakken aileen ruimtelijke ingrepen 

toelaatbaar die gericht zijn op de voortzetting of het herstel van de 

historische functie en die lei den tot behoud of versterking van 

cultuurhistorische (landschaps)waarden. 

In het MER worden de effecten van de omlegging Rucphen op de 

cultuurhistorische waarden onderzocht. 

Archeologische Bij de opsteliing en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet 

monumentenkaart en rekening worden gehouden met (be ken de) archeologische 

indicatieve waarden, zoals aangegeven op de Archeologische 

archeologische Monumentenkaart, en de te verwachten archeologische waarden, 

waarden (2000) zoals aangegeven op de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden. 

EU Vogelrichtlijn 

(1979) en 

Habitatrichtlijn (1992) 

Natuurbeschermings 

wet (1998) 

Flora- en faunawet 

(2002) 

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 brengen. In het kader van het 

bestemmingsplan wordt een verkennend onderzoek naar de 

archeo logische waarden uitgevoerd. _ ____ _ 

Gericht op instandhouding van soorten en hun leefgebieden. Het 

streven is gericht op de vorming van een Europees ecologisch 

netwerk (Natura 2000 netwerk). 

Verplichtingen voortvloeiend uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn 

omgezet in nationaal beleid: de gebiedsbescherming is 

geimplementeerd in de Natu urbeschermingswet 1998 en de 

soortenbescherming in de Flora- en faunawet. Daarmee is de 

rechtstreekse werking van de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn 

komen te vervallen. 

Regelt bescherming van gebieden vanuit de Vogel- en 

Habitatrichtlijn en gebieden die in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1968 zijn aangewezen . 

In het plangebied, noch in de omgeving, komen gebieden voor die 

onder de Natuurbeschermingswet 1998 vallen. 

Voorziet in bescherming van in het wild voorkomende inheemse 

plant- en diersoorten. In MER wordt getoetst of en zo ja voor welke 

dier- en plantensoorten het bestemmingsplan een overtreding van 

de Flora- en faunawet tot gevolg heeft. Indien overtreding, dan 

ontheffing aanvragen voordat de betreffende onderdelen 

bestemmingsplan worden uitgevoerd. 

___ _ Beleidsregel Nadere uit.~rkin!! va.n y~!£.I!cht~n1len tot compensatie zoa~s in -
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natuu rcompensatie Streekplan opgenomen. 

(2005) Compensatie is nodig ingeval van verlies van natuur- en 

landschappelijke waarden binnen GHS en AHS-Iandschap en in 

gebieden buiten GHS die in het bestemmingsplan zijn aangeduid al 

bos- of natuurgebied. ----
Ontsnippering Noord- Betreft studie naar knelpunten voor de fauna langs het provinciale 

Brabant (1998) wegennet. 

Een versnipperingsknelpunt in omgeving van Rucphen: knelpunt nr 

206 langs de Rucphense Weg bij Scherpenberg (doorsnijding van 

GHS-natuur (multifunctioneel bos) tussen kilometer 5,0 en 5,5). 

Ruimtelijke Nota Ruimte Geeft visie van kabinet op ruimtelijke ontwikkeling van Nederland 

ordening (februari 2006) en bevat ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige 

en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het gaat om de 

inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een 

doorkijk naar 2030. 

Geeft hoofdlijnen van beleid aan, waarbij kabinet kiest voor 

'decentraal wat kan, en centraal wat moet'. 

Specifiek voor wonen en werken is dat het ruimtelijk beleid van de 

Nota Ruimte voor stedelijke centra is gericht op voldoende ruimte 

voor wonen, werken en mobiliteit met de voorzieningen die daar b 

horen zoals groen, recreatie, sport en water. Er wordt daarbij 

uitgegaan van de bundelingsstrategie. 

Relevant voor de N638 is dat de Nota Ruimte verbetering van de 

bereikbaarheid belangrijk acht en aangeeft dat een goede 

afstemming tussen infrastructuur en verrtedelijking noodzakelijk is. 

Streekplan Brabant in Beschrijft ruimtelijk beleid v~~r peri ode 2002 - 2010. 

Balam (2002) Het landelijk gebied is opgedeeld in aantal zones: Groene 

Hoofdstructuur en Agrarische hoofdstructuur met aantal subzones. 

Rondom Rucphen liggen gebieden die onderdeel uitmaken van 

GHS, GHS-natuur, GHS-Iandbouw en leefgebied struweelvogels en 

natuurontwikkelingsgebied. Daarnaast loopt er een ecologische 

verbindingszone ten noorden van Rucphen. 

Voor bovengenoemde gebieden geldt het 'nee-tenzij-principe' 

betrekking tot uitbreiding van niet-recreatieve infrastructuur. 

Uitbreiding van ruimtebeslag is aileen toelaatbaar als er 

zwaarwegende maatschappelijke belangen aan ten grondslag 

liggen, en is aangetoond dat er geen alternatieve locaties 

voorhanden zijn buiten de GHS of AHS-Iandschap en er geen ander e 

oplossingen zijn waarmee de aantasting van natuurwaarden wordt 

voorkomen. --
Structuurvisieplus Vormt het vertrekpunt voar de toekomstige ruimtelijke 

(mei 2003) ontwikkeling van het buitengebied en de kernen in de Gemeente 

Rucphen. 

Omvat een duurzaam structuurbeeld voor de toekomst (tot 2015): 

· wonen en werken concentreert zich in de drie kernen; 

· in Binnentuin streven naar hoogwaardige inrichting van 

gemeenschappelijk gebied (wonen, werken, voorzieningen en 

recreatie en toerisme); 

· hand haven groene buffer tU5sen Rucphen en Etten-Leur als 

buffer over eind blijven; 

· ten zuiden van Rucphen en Sprundel streven naar een duurzaa m 

agrarisch gebied. 

· Ten aanzien van verkeer en vervoer zijn de volgende 

--'- doelstelli 'l9_en <2Eg,em"men: -
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Bestemmingsplan 

Buitengebied 1998 

I IIOS031C1910051100~80 

Het beperken dan wei minimaliseren van het doorgaande 

verkeer in woon- en winkelgebieden; 

• Minder verkeersslachtoffers in 2000 t .O.V. de peilwaarden 1985 

en 40% minder verkeersslachtoffers en 50% minder 

verkeersdoden in 2010 t.o.V. 1986; 

• Het stimuleren van het fietsgebruik (zowel in relatie tot 

voorzieningen als OV) om daarmee het autogebruik terug te 

dringen; 

• Het waarborgen van bereikbaarheid van winkel- en 

werkgebieden voor het noodzakelijke autover.-:;k:::e.::.e:..;r. ____ _ 

Legt functies in het buitengebied vast: 

• Gebied tussen de Rucphenseweg, Rucphen, St. Willebrord en de 

A58 heeft de bestemming agrarisch gebied al dan niet met 

landschappelijke waarde of natuurwaarde. 

• Gebied ten zuiden van Rucphen heeft de bestemming agrarisch 

gebied met landschappelijke waarde. 
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HOOf DSl UK 

INLEIDJ~G 

Leemten In 
kennis en evaluatie 

Dit hoofdstuk beschrijft de leemten in kennis en informatie die tijdens deze m.e.r.-studie zijn 

geconstateerd. Daarnaast geeft het hoofdstuk een aanzet voor een evaluatieprogramma, een 

wettelijk verplicht onderdeel. 

LJEMTj~ IN KENNIS EN INFORM~TU: 

Aigemeen 
De belangrijkste leemten in kennis in het kader van deze studie zijn algemeen benoemd en 

vervolgens per thema kort toegelicht. De leemten in kennis ontstaan deels door het 

ontbreken van kennis en/ of informatie op dit gebied, maar voor het grootste deel door 

onzekerheid over ontwikkelingen in de toekomst. Het doel van de beschrijving van de 

leemten in kennis is om besluitvormers een indicatie te geven van de volledigheid van de 

informatie op basis waarvan zij een besluit gaan nemen. 

h1 algemene zin kan worden gesteld dar er geen ernstige leemten in kennis geconstateerd 

zijn. De leemten in kennis staan een oordeel over de positieve of negatieve effecten van de 

alternatieven niet in de weg. Wei is het van belang om de geconstateerde leemten in kennis 

in de vervolgfase van dit project opnieuw in beschouwing te nemen. Daarnaast dient in het 

evaluatieprogramma rekening te worden gehouden met de leemten (zie paragraaf 7.3). 

Oorzaken leemten in kennis en informatie 
Tijdens het opstellen van deze MER is een aantalleemten in kennis en informatie 

geconstateerd. Hiervoor zijn de volgende algemene redenen aan te voeren: 

• Modellen. Modellen zijn een stilering van de werkelijkheid. Met andere woorden: een 

model kan nooit de werkelijkheid volledig weergeven. Belangrijk voor de 

betrouwbaarheid van modellen is welke basisinformatie, uitgangspunten en aannamen 

zijn gehanteerd. Deze zijn voor de alternatieven gelijk gehanteerd, waardoor de 

vergelijkbaarheid van de alternatieven is gewaarborgd. 

• Ontbrekende informatie. Informatie kan tijdens het opstellen van het MER ontbreken 

doordat onderzoeken onafgerond zijn. Voor sommige onderzoeken is langere looptijd 

no dig, waardoor resultaten pas op langere termijn beschikbaar zijn. Tot slot kunnen er op 

diverse onderdelen informatie ontbreken die in dit stadium nog niet wordt onderzocht. 
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Geconstateerde leemten in kennis en informatie 
In hoofdstuk 5 is reeds per aspect aangegeven wat de leemten in kennis zijn. Hieronder 

zullen deze kort benoemd worden. De geconstateerde leemten in kennis staan de 

besluitvorming niet in de weg. Voor een aantal aspecten geldt dat bij vaststellen van een 

voorkeursalternatief, nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Een effectbeoordeling en 

effectvergelijking van de alternatieven in het kader van dit MER is op basis van 

gepresenteerde informatie in dit rapport goed mogelijk. 

VERKEER EN VERVOER 

Voor deze studie is gebruik gemaakt van een statisch verkeersmodel. Dit soort modellen is 

in staat om locaties waar zich een structureel knelpunt voordoet (omdat de intensiteit groter 

is dan de capaciteit) in beeld te brengen. Een wachtrij voor een verkeerslicht wordt echter 

niet als een congestieprobleem gezien. Ook de terugslag die ontstaat door een knelpunt kan 

niet in beeld worden gebracht. Hierdoor bestaan er in het studiegebied knelpunten die niet 

uit het verkeersmodel blijken. 

GELUID 

De berekeningen zijn verricht met een enigszins vereenvoudigd rekenmodel waardoor de 

mate van detaillering van het model minder hoog is dan doorgaans bij bijvoorbeeld een 

akoestisch onderzoek voor een bestemmingsplanprocedure het geval zal zijn. Voor het 

bepalen van het voorkeursalternatief en het vaststellen van het bestemmingsplan dient het 

detailniveau hoger te zijn. 

LUCHT 

Er zijn geen leemten in kennis en informatie geconstateerd. 

EXTERNE VEILIGHEID 

Er is een leemte in kennis met be trekking tot de telgegevens van het aantal gevaarlijke 

transporten over de provinciale en gemeentelijke wegen in de gemeente Rucphen. De 

effectbeschrijving is gebaseerd op aannamen door ervaring (heel weinig transport - heel 

weinig risico en heel weinig effect). Er is vanuit gegaan dat het vervoer zich concentreert op 

de nieuwe traces, waarmee gevaarlijk transport niet meer in de woonkernen plaatsvindt. 

Aangezien de omvang van het gevaarlijk transport zo beperkt is zal het ontbreken van deze 

informatie besluitvorming niet in de weg staan. 

De gegevens van de aard van het vervoer van en naar het MCC-Militaire complex zijn niet 

openbaar toegankelijk. Voor het MER zijn deze vervoersbewegingen en mogelijke 

veiligheidsrisico's niet meegenomen in de studie. Verwachting is dat door de verwachte 

verandering van de functie van het terrein van opslagplaats naar oefenterrein minder 

vervoersbewegingen van gevaarlijke ladingen zullen plaatsvinden. De verwachting is dat 

vervoersbewegingen niet onderscheidend zijn voor de keuze van een alternatief. 
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TRllLiNGEN 

De mogelijke aantallen gehinderde l1Uizen door trillingen op de nieuwe traces is op een zeer 

vereenvoudigde wijze bepaald. Het daadwerkelijk optreden van trillingshinder is van een 

groot aantal factoren afhankelijk. Voor het MER gaat het echter te ver op een dergelijk 

niveau onderzoek te verrichten. 

LANDSCHAP 

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. De effecten zijn bepaald op basis van meting (doorsnijding, ruimtebeslag) en 

expert judgement. 

CUlTUURHISTORIE 

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. De effecten zijn bepaald op basis van meting (doorsnijding, ruimtebeslag) en 

expert judgement. 

ARCHEOlOGIE 

In het gebied zijn weinig gegevens beschikbaar over aanwezige archeologische waarden. Dit 

is vooral omdat er geen archeologisch onderzoek in het onderzoeksgebied bekend is. 

Opvallend is dat Sprundel in de historische bronnen dateert van de Late Vroege 

Middeleeuwen, maar dat er archeologisch geen waarden bekend zijn die dit beamen. Dit is 

ook te wijten aan gebrek aan onderzoek. De archeologische verwachting kan dan voor de 

oude wegen en de dorpskernen hoger zijn dan nu is aangenomen. 

Beekdalen is een ander punt waar in de archeologische wereld de laatste tijd meer de 

aandacht op wordt gericht. De conserveringsomstandigheden in een beekdal zijn vanwege 

de hogere waterstand meestal uitstekend en daardoor kan er veel materiaal nog bewaard 

zijn. Er bestaat (nog) geen duidelijk beeld van de aard van eventuele archeologische 

waarden in de beekdalen en daardoor is er geen verwachtingsmodel voor op te stellen. In de 

bureaustudie is een middelhoge verwachtu1g aan de beekdalen toegekend. De leemte in 

kennis kan worden weggenomen door het uitvoeren van de eerste fase van archeologisch 

onderzoek wanneer het voorkeursalternatief is bepaald. 

BODEM EN WATER 

De beschikbare gegevens op dit moment zijn niet voldoende om een goede 

effectbeschrijving op de oppervlaktewaterkwaliteit te geven. Bij waterschap Brabantse Delta 

zijn onvoldoende relevante gegevens van het gebied beschikbaar. Vergelijking ten opzichte 

van de referentiesituatie is in dit stadium daarom gedaan op basis van expert judgement. 

Er zijn geen gegevens bekend van de huidige grondwaterkwaliteit. Voor een MER zijn de 

gepresenteerde gegevens voldoende om een afweging tussen alternatieven te maken. Bij de 

technische uitwerking van een voorkeursalternatief dient nader onderzoek gedaan te 

worden naar de grondwaterstanden ten behoeve van ontwatering en bemaling. 

Tijdens de aanleg vindt tijdelijke bemaling van grondwater plaats. Hiervoor moet bij de 

civieltechnische uitwerking een bemalingsadvies worden opgesteld waarbij onderzocht 

moet worden of er binnen de bemalingscontour hydrologisch gevoelige natuurgebieden 

liggen. 
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NATUUR 

Tijdens de aanleg vindt plaatselijk tijdelijke bemaling van het grondwater plaats. Hiervoor 

moet bij de civieltechnische uitwerking een bemalingsadvies worden opgesteld waarbij 

onderzocht moet worden of er binnen de bemalingscontour hydrologisch gevoelige 

natuurgebieden liggen. 

Het deel van alternatief 3 dat het bos ten noorden Rucphen doorsnijdt, is niet onderzocht op 

de aanwezigheid van Eekhoornnesten en vaste verblijfplaatsen van vleermuizen wegens een 

wijziging van het trace tijdens de studie. Om de effecten van het doorsnijden van dit bos te 

beoordelen is nader onderzoek noodzakelijk. Op dit moment is dit niet cruciaal in de 

besluitvorming. Bij de keuze voor het Voorkeursalternatief en de uitwerking daarvan zal, 

indien relevant, hier onderzoek naar moeten plaatsvinden. 

RUIMTElIJKE ORDENING 

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Op grond van de Wet milieubeheer bestaat binnen de m.e.r.-procedure een verplichting tot 

het opstellen en uitvoeren van een evaluatieprogramma. Een evaluatieprogramma wordt 

gelijktijdig met het m.e.r.-plichtige besluit vastgesteld. Het MER Om legging Rucphen N638 

dient een aanzet tot een evaluatieprogramma te bevatten. In deze paragraaf is een eerste 

aanzet gegeven voor het opstellen van een evaluatieprogramma. 

Bij evaluatie spelen de daadwerkelijke effecten tijdens of na realisatie van de activiteit een 

rol evenals de bij het besluit aangenomen en in het MER voorspelde effecten. In het MER 

Omlegging Rucphen N638 wordt volstaan globaal aan te geven wat de meest relevante 

evaluatiethema's zijn, wat er wanneer en hoe zou moeten worden onderzocht. Deze lijst is 

zeker niet limitatief. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat naar aanleiding van inspraak of 

opmerkingen van de Cmer evaluatiethema's aan de lijst worden toegevoegd. Het 

evaluatieprogramma wordt samen met of vlak na het besluit tot vaststelling van het 

bestemmingsplan door Gemeente Rucphen vastgesteld en vervolgens uitgevoerd. 

FUNCTIES VAN DE EVALUATIE 

1. Voortgaande stu die naar leemten in kennis 

Bij de beschrijving van de bestaande situatie, de autonome ontwikkeling en de optredende 

effecten is een aantalleemten in kennis en informatie naar voren gekomen. Het effect van 

deze leemten op de kwaliteit van de thans plaatsvindende besluitvorming wordt zeer gering 

geacht. Gegevens die in de toekomst beschikbaar komen, kunnen gebruikt worden om de 

effecten van de omleiding te evalueren en op basis daarvan eventuele aanvullende 

maatregelen te nemen. 

2. Toetsing van de voorspelde effecten aan de daadwerkelijk optredende effecten 

De daadwerkelijke optredende effecten kunnen anders blijken te zijn dan in het MER is 

omschreven, bijvoorbeeld doordat: 

• De gehanteerde voorspellingstechnieken tekort schieten. 
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Evaluatie deelaspecten 
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• De gebruikte rekenmodellen niet betrouwbaar blijken te zijn. 

• Bepaalde effecten niet werden voorzien. 

• Er elders onvoorziene, maar invloedrijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 

3. Monitoren van de voorgestelde mitigerende en compenserende maatregelen 

Het evaluatieprogramma heeft ook tot doel om de noodzaak te bepalen tot aanvullende 

mitigerende en compenserende maatregelen op basis van het verkregen inzicht in de 

betrouwbaarheid van de gedane effectvoorspellingen. In een later stadium zal de 

effectiviteit van deze aanvullende maatregelen wederom getoetst moeten worden. 

4. Rapportage en presentatie van de bevindingen aan betrokkenen 

Binnen het m.e.r.-traject is er ook een aantal communicatiemomenten in de procedure 

aanwezig (inspraak / informatieoverdracht). De activiteiten, afwegingen en effecten en 

keuzen worden voorgelegd aan betrokkenen en gemteresseerden, waarbij zij de 

mogelijkheid krijgen te reageren. Na realisatie kunnen betrokkenen op de hoogte blijven 

van het project en mogelijke effecten. 

De evaluatie wordt, afhankelijk van doel en onderwerp, op verschillende momenten 

uitgevoerd: voor, tijdens en/ of na de aanleg. In het besluit word t het tijdpad aangegeven 

voor uitvoering van de evaluatie. In de evaluatie wordt alleen aandacht besteed aan het 

uiteindelijk in het besluit gekozen en daadwerkelijk te realiseren alternatief. Een belangrijk 

onderdeel van de evaluatie is na te gaan in hoeverre de doelen en uitgangspunten, zoals die 

zijn weergeven in het MER, al dan niet zijn gerealiseerd. 

AANZET EVALUATlEPROGRAMMA 

In de onderstaande tabel is een aanzet gegeven voor het evaluatieprogramma. Hierbij is 

aangegeven op welke wijze de optredende effecten voor de onderscheiden aspecten 

geevalueerd kunnen worden. 

(Dccl)aspcct Effcct rv'i(, thoclc (lilC I• Pl'IIOcic Mogel Jkc 

Verkeer en Verandering in de 

vervoer verkeersintensiteiten 

Verkeersveiligheid: 

toename/afname 

aantal ongevallen 

Geluid Verhog ing/verlag ing 

van de 

geluidbelasting 

1 1105031Cf9/00~/200580 
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()J111)c rlSCr Q nd c 

Ill an e109 01 (,11 

Verkeerstellingen R, 1, 2, 3 Aanvullende 

(zowel verkeerskundige 

verschillende typen en/of infrastructurele 

snelverkeer a Is maatregelen 

langzaam verkeer) 

Registratie en R, 1,2,3 Aanvullende 

analyse verkeerskundige 

letselongevalien en/of infrastructurele 

maatregeJen 

Meten R, 1, 5 Realiserenl 

geluidsniveaus op aanpassen van de 

geluidsgevoelige geluidwerende 

_bestemmingen voorzieningen 
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Lucht 

Bodem en 

water 

Natuur 

Archeologle 

Verhoging/verlaging 

concentraties 

luchtverontreinigend 

e stQffen 

Bei"nvloeding van 

grand en 

oppervlaktewater 

Meten em Issie en 

con€entraties vall 

CO, NO, en Fijn stof 

Veldonderzoek 

Realiseren en Karteren en 

herstellen ecologische waarderel1 van 

verblndingenl flora en fauna 

waarden 

Voortgaand 

onderzoek na-ar 

archeologische 

waarden 

Veldonderzoek 

-'--------
V.O.R: Verkeers Ongevallen Regislnltie 

R, 1,5 

R,1,2,5 

R,1 

R.l 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

Afschermende 

maatregelen 

(schermen, wallen 

e.d.) 

Beschermings

maatregelen 

Aanvullende 

in richtings- en 

beheersmaatregelen 

Beschermings

maatregelen 

R: Vlak veer de aalllegfase (ter verkriJgjng van de referentiewaarden voor het 

evaluatieonderzoek) 

1,2,3, 5; ABntal joren na beeindighlg van de a anlegacti v ifeiten (tijdens de gebrui ksfase) 

Nadat beslultvonning heeft pJaatsgevonden, zal het evaluatieprogramma nader worden 

uitgewerkt. be te onderzoeken effecten, te hanteren onderzoeksmethoden, hel te volgen 

tijdpad. en de wijze van verslaglegging worden nad.er gedetailleerd. Locatieonderzoe.k zal 

worden geInitieerd en bestuurlijke verantwoordelijkheden worden nader bepaald . In het 

de'finitieve evaluatieprogJ'amma zal per miljeueffect moeten worden vastgelegd wie het 

benodigde onderzoek uitvoert en wje voor de uitvoeri.ng verantwoordelijk is. 
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8egrippen- en afkortingenlijst 

Begrlp en Toelichting 

Abiotische factoren 

AHS 

Alternatief 

Archeologische 

waarden 

Autonome 

ontwikkeling 

Barrierevorming 

Bevoegd gezag 

Biotoop 

CHW-kaart 

Commissie voor de 

m.e.r. I Cmer 

Compenserende 

maatregelen 

Ecologische 

verbingszone (e.v.z.) 

Ecosysteem 

EHS 

Extensiveringsgebied 

Niet levende factoren die van invloed zijn op functioneren van 

ecosystemenen soorten: invloeden van water, wind, bod em, saltspray. 

Agrarische Hoofdstructuur 

Een van de mogelijke oplossingen om de doelstellingen te bereiken. 

Archeologische waarden zijn archeologische vondsten waar nog geen 

verder onderzoek is uitgevoerd (waarnemingen) en archeologische 

vindplaatsen (archeologische terreinen en monumenten. 

Ontwikkelingen in het plangebied die plaatsvinden wanneer de 

voorgenomen activiteit niet gerealiseerd wordt. 

Barrierevorming kan ontstaan door een absolute of gedeeltelijke 

barriere. Een absolute barriere kan ontstaan wanneer dieren de weg 

niet meer over kunnen steken. Een gedeeltelijke barriere ontstaat 

wanneer oversteken van wegen tot sterfte leidt en/of soorten 

belemmert om over te steken. Beide effecten hebben een verminderde 

ruimtelijke samenhang van een netwerk tot gevolg. Bij een absolute 

barriere wordt een netwerk in tweeen gesplitst. De extra sterfte als 

gevolg van verkeersslachtoffers kan negatief zijn voor de 

overlevingkans van een populatie grenzend aan een weg. 

De overheidsinstantie die bevoegd is (het m.e.r.-plichtige) besluit te 

nemen (en die de m.e.r.-procedure organiseert); wordt afgekort met 

BG - in dit project de gemeenteraad van Rucphen . 

Gebiedsdeel waarin soort voorkomt. 

Cultuur Historische Waardenkaart 

Onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over 

richtlijnen voor de inhoud van het MER en de beoordeling van de 

kwaliteit van het MER. 

Maatregelen waarbij in ruil voor het aanrichten van milieuschade op 

de ene plaats vervangende waarden elders worden gecreeerd. 

Groenzones die een netwerk vormen ter bevordering van de migratie 

van bepaalde doelsoorten. 

De samenhang en interacties tussen levende elementen onderling en 

tussen levende en niet-Ievende elementen in een bepaald biotoop. 

Ecologische Hoofdstructuur, in het Natuurbeleidsplan vastgelegd 

raamwerk voor natuur. 

Een ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied met het 

primaat wonen of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of 

nieuwvestiging van in ieder geval intensieve veehouderij onmogelijk is 

of in het kader van de reconstructie onmogelijk wordt gemaakt. 

FFW1, FFW2 en FFW3 Flora- en faunawet, beschermde 500rt tabell, 2 en 3. 

Geohydrologisch Het grondwater betreffend. 



Geomoriologie 

GOW 

GHS 

Habitat 

Hop-over 

lie waarden 

Ingreep 

Initiatiefnemer 

Instandhoudings 

doe len 

Invloedsgebied 

Kwa lificerende 

habitattypen 

Kwalificerende 500rt 

OMlEGGING RUCPHEN N63S1 

De vorm en structuur van het aardoppervlak, hiertoe behoort ook het 

landschapsrelief. 

Gebiedsontsluitingsweg 

Groene Hoofdstuctuur 

(Deel van) leefgebied, waarin een dier teen deer van zijn bestaan) of 

plant leeft. 

Een hop-over is een rij met bomen in de midden berm die ervoor zorgt 

dat vleermuizen veilig de weg over kunnen vliegen. 

IIC-waarden: de verhouding tussen de intensiteit van het verkeer en de 

capaciteit van de weg - geeft de mate van mogelijk congestie aan 

Afzonderlijke milieube'invloeding die teweeggebracht kan worden 

door een (m.e.r.-plichtige) activiteit. 

Rechtspersoon die (de m.e.r.-plichtige activiteit) wil ondernemen: 

wordt afgekort met IN - in dit project Burgemeester en Wethouders 

van Rucphen. 

Doelen, vastgesteld voor een speciale beschermingszone van de Vogel

of Habitatrichtlijn, om een soort, habitat of ecosysteem duurzaam te 

kunnen laten voortbestaan. 

Gebied dat de reikwijdte van een effect behelst. 

Voor een speciale beschermingszone van de Vogel- of Habitatrichtlijn 

voorgedragen (of vastgestelde) habitattypen. 

Voor een speciale beschermingszone van de Vogel- of Habitatrichtlijn 

voorgedragen (of vastgestelde) soort plant of dier. 

Langetijdgemiddelde Het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse 

beoordelingniveau optredende geluid, gemeten in de loop van een bepaalde periode en 

(LA"Lt) vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de "Handleiding meten en 

rekenen industrielawaai", Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer, uitgave 1999. 

Meest 

Milieuvriendelijk 

Alternatief (MMA) 

m.e.r. 

MER 

MIP 

Mitigerende 

maatregelen 

Mitigatie 

Migratie 

Verplicht onderdeel MER; hierin staan de best beschikbare 

mogelijkheden om milieu-aantasting te voorkomen of zoveel mogelijk 

te beperken. 

Milieueffectrapportage, de procedure. 

Milieueffectrapport, het document. 

Openbaar document waarin van de voorgenomen activiteit en de 

redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven de te 

verwachten gevolgen op het milieu in hun onderlinge samenhang 

worden beschreven op systematische en zo objectief mogelijke wijze. 

Het wordt opgesteld ten behoeve van een of meer besluiten die over 

de betreffende activiteit genom en moeten worden. 

Monumenten Inventarisatie Project dat door de provincie werd 

uitgevoerd van 1979 tot 1991. 

Verzachtende, effectbeperkende maatregelen. Maatregel om de 

nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu te 

voorkomen of te beperken. 

(Het voorkomen of) verzachten van negatieve effecten. 

Trek van dieren (inclusief vogels). 
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Normaal Amsterdams Pei!. 

De natuurparels zijn aile begeleid natuurlijke eenheden en de 

daarbuiten gelegen bos- en natuurgebieden die bijzondere 

natuurwaarden hebben vanwege specifieke omstandigheden van 

bodem of het (grond)water. Natuurparels bestaan ook uit bos- en 

natuurgebieden, en voor een klein gedeelte uit landbouwgebieden, 

die deze bijzondere natuurwaarden (nog) niet hebben, maar waarvoor 

deze waarden wei worden nagestreefd. In natuurparels moet worden 

gezorgd voor maxima Ie rust en ruimte voor de ontwikkeling van de 

natuur- en landschapswaarden . 

Ongevallenconcentrat Wegweg of kruispunt waarop in 3 aaneengesloten jaren 12 ongevallen 

Ie hebben plaatsgevonden 

Permanente effecten Effecten van de ingreep, die optreden zolang het voorgenomen 

alternatief aanwezig is. 

Prioritalre 500rt 

PWP 

Referentie5ituatie 

RNLE 

Startnotitie 

Studiegebied 

Tijdelijke effecten 

Ver5nippering 

Verweving5gebied 

In het kader van Vogel- of Habitatrichtlijn aangewezen zeer 

belangrijke soort, waarvoor een land de hoogste verantwoordelijkheid 

heeft, vanwege het relatief veelvuldig voorkomen en de grote mate 

van zeldzaamheid van de soort. 

Provinciaal verkeer- en vervoerplan 

De situatie in het plangebied wanneer enkel de autonome 

ontwikkelingen en niet de voorgenomen activiteit plaatsvindt. Ten 

opzichte van deze situatie worden de effecten van de activiteit 

beoordeeld. 

Regionale natuur- en landschapseenheden 

Eerste stap in de m.e.r.-procedure, waarmee de voorgenomen activiteit 

wordt bekend gemaakt en de milieueffecten globaal worden 

aangeduid. 

Gebied waar relevante effecten op kunnen treden veroorzaakt door de 

ingreep. 

Het begrip wordt in dit verband gebruikt voor effecten die optreden 

bij de uitbreiding van de voorgenomen activiteit. 

Versnippering is het uiteenvallen van een natuurgebied of een 

leefgebied van een soort in meerdere kleinere, ruimtelijk gescheiden 

(Ieef)gebieden. 

een ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiegebied gericht 

op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar hervestiging of 

uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk is, mits de rUimtelijke 

kwaliteit of functies zich daar niet tegen verzetten 
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Onderzoeksaspecten vanu it startnotitie m.e.r. en 
Richtlijnen voor het MER 

Startnotitie m.e.r. 
Hieronder is per thema het beoordelingskader gegeven zoals verwoord in de startnotitie. 

Thema Toelicht ing Verwerking 

Ontwerp 

Verkeer en 

vervoer 

Bodem en water 

Natuur 

Landschap, 

cultuurhistorie en 

archeologie 

Geluid 

Lucht 

In de Projectnota/MER worden de alternatieven en varianten 

verder uitgewerkt. De loop van de traces wordt meer in detail 

bepaald. Daarnaast wordt voor een aantal varia belen gekeken 

wat de mogelijkheden in de alternatieven en varianten zijn. De 

variabelen hebben betrekking op: het aantal aansluitpunten en 

de ligging en vorm ervan, de hoogteligging van het trace en de 

maaye~len in ~~ drie kern_~.: . 

• Verandering in verkeersintensiteiten 

• Verandering in verkeersafwikkeling (I/C-verhouding) 

• Verandering in verkeersveiligheid 

• Verandering oversteekbaarheid 

• Verandering voor langzaam verkeer 

• Doorsnijding van verschillende bodemtypen 

• Doorsnijding van primaire waterlopen (aantal) met 

onderscheid in functie (ecologische verbindingszone of niet) 

• Invloed op waterbergingsgebied 

• Veranderingen in waterkwaliteit 

• Ligging binnen natte gebieden op basis van 

grondwatertrappenkaart (oppervlakte en weging) 

• Ligging ten opzichte van Idoorsnijding van 

grondwaterbeschermingsgebieden (Iengte en oppervlakte) 

• Veranderingen in grondwaterkwaliteit 

~ _ ~wantitatieve effecten op J!r()l1d~~~~rhl!~s!J0l!din9 

Be"invloeding van soorten 

• Aantasting van leefgebieden 

• ~antas:t.i~ yan wet!~I!lk besch~!!f1~e gebie~e_n 
• Aantasting landschappelijke waarden 

• Aantasting cultuurhistorische waarden 

• Aa~!lsting archeologische w~r~e/l 

• Verandering in geluidbelast oppervlak (50 dB (A)-contour) 

• Aantasting geluidbelaste woningen en overige 

geluidgevoelige bestemmingen 

• Aantal geluidgehinderden 

.: c:;,:I~idwer~de voorzieningen __ 

• Jaargemiddelde concentraties N02 en fijn stof: aantal 

luchtbelaste woningen en blootgestelden en luchtbelast 

oppervlak 

• 24-uursgemiddeld fijn stof: aantalluchtbelaste woningen en 

~1~!geste!~_':!1_en luc~~e~st opp~rvlak 

~xter~ veiligheid • ~~~,"!vloeding v~11 exterl1~ lI~ili9~~id~risico's 

Ruimtegebruik & • Aantasting stedelijk gebied 

Stedenbouw • Aantasting groenstructuur 

• Aantasting landbouwgronden 

• f'a~tasti,"!9~~eati~\I~ 1I~~~leni_~9~/l 

Par. 3.3 

Bijlage 6 

Par. 5.3 

Par. 5.10 

Par. 5.11 

Par. 5.8 

Par. 5.9.1 

Par. 5.9.2 

Par. 5.4 

Par. 5.5 

Par. 5.6 

Par. 5.12 
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Richtlijnen voor het MER 

Vastgesteld door Gemeente Rucphen bij besluit 26 april 2007. 

Thema Toelichting verwerking 

Probleem- en 

doelstelling 

Beleidskader 

Voorgenomen 

activiteit en 

alternatieven 

111'0 ! (, ((I •• "11 ! -U 

Ga in het MER in op de relatie tussen het voorliggende Par. 2.3 

initiatief en de provincia Ie studie naar een nieuwe noord-zuid Par. 2.4 

verbinding. Onderbouw in het MER het nut I de noodzaak van 

een nieuwe noord-zuid doorsteek. 

Geef aan of deze route als noord-zuid verbinding vanuit 

milieuoogpunt de beste oplossing is, of dat er op het regionale 

niveau wellicht betere alternatieven mogelijk zijn. 

Ga in het MER na welke verkeersstromen aan de ervaren 

problematiek ten grondslag liggen. Vul de in de startnotitie 

beschreven probleemstelling hier eventueel op aan. De 

aangescherpte probleemstelling (zoals verwoord in 

nagezonden notitie aan (mer) moet als basis worden 

genomen. 

Koppel een prioritering aan de onderscheiden delen in de 

probleemstelling. 

Koppel aan de probleemstelling heldere en meetbare 

doelstellingen. Deze dienen waar mogelijk gekwantificeerd te 

worden. Geef bij de doelstelling per onderdeel aan welke 

mate van doelbereik haalbaar wordt geaeht. 

Besteed aandacht aan de ontwikkelingen in de wet- en 

regelgeving voor luchtkwaliteit. Geef inzieht in de 

consequenties van relevante wet- ~~~9~lgevifl~ "-

Motiveer de keuze waarom bij de ontwikkeling van de 

alternatieven zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van 

bestaande wegen. 

Bij de uitwerking van de voorgenomen activiteit en 

alternatieven moet aandaeht worden besteed aan de 

afwegingen die geleid hebben tot de selectie van de 

alternatieven en varianten. Ook moet aangegeven worden 

waarom alternatieven in het voortraject zijn afgevallen. 

Geef in het MER voor aile verschillende besehreven 

alternatieven en varianten helder aan: 

• Welke problemen met het betreffende alternatief of de 

betreffende variant dienen te worden opgelost. 

• De mate waarin het betreffende alternatief of de 

betreffende variant bijdraagt aan het oplossen van deze 

problemen. 

• Op welke wijze ondersteunende verkeerskundige 

maatregelen, bijvoorbeeld in de kernen, bij kunnen dragen 

aan de oplossing van de problematiek. 

• Of mitigerende maatregelen kunnen worden toegepast, 

zodanig dat omgevingswaarden minder worden aangetast, 

terwijl het doelbereik in stand blijft. 

Besehrijf in het MER de samenhang met de mogelijke 

wijzigingen in de rest van het traject N638 tussen Rucphen en 

Zundert en de eonsequenties daarvan. Ook moet inzichtelijk 

worden gemaakt dat de weg het karakter van een 80 km/u 

lfIIe9~~!"paral~lw~9. za! .!!.-~I~ben.." 
In de zienswijzen worden enkele voorstellen gedaan voor 

alternatieven . Een mog~iij'!<_ kan~!:ijk ~terf1a!iE!f llit de 

Par. 6.3 

H3 + 
Bijlage 3 

H3 
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Referentie

situatie 

Meest 

zienswijzen is een nieuw trace tussen Kozijnenhoek, de St. 

Bernhardstraat en de parallelweg van de A5S. Motiveer 

waarom dit geen reeel alternatief is. Indien het wei een reeel 

alternatief betreft, werk het d~ volwaardig uit in he! MER. 

Geef in het MER - waar mogelijk - een kwantitatieve 

beschrijving van de milieueffecten in de referentiesituatie. In 

de startnotitie wordt ingegaan op de toekomstige 

ontwikkelingen in Ruchpen. Hierin zitten uiteraard 

onzekerheden. Expliciteer welke ontwikkelingen al met 

zekerheid vaststaan en welke te verwachten zijn op basis van 

de Structuurvisie-plus. Houd in de autonome ontwikkeling 

rekening met aile reeds vastgestelde plannen. Bij 

onzekerheden dient men gebruik te maken van 

scenariostudies. -- --
Voor het hele traject moet een MMA worden opgesteld. Het 

milieuvriendelijk MMA dient in eerste instantie maatregelen te beschrijven die 

alternatief de verkeersvraag verminderen (bijvoorbeeld 

mobiliteitsmanagement), vervolgens maatregelen die de 

verkeersoverlast verminderen (door geschikte routes buiten de 

kernen aan te bieden) en tenslotte maatregelen die de hinder 

in de kern en verminderen (zoals het verlagen van de 

rijsnelheid). 

Voor vraagverkleinende maatregelen kan men teruggrijpen op 

maatregelen die eerder waren opgenomen in het 

Nulplusalternatief, zoals verbetering van openbaar vervoer, de 

fietsinfrastructuur en de verkeersafwikkeling. Door vervolgens 

mitigerende en compenserend maatregelen op te nemen 

ontstaat een volwaardig MMA. 

In het MMA moet actief gezocht worden naar realiseerbare 

maatregelen, daarbij moet gekeken worden naar: 

• De grootte van de ingreep (in aantallen kms 

weginfrastructuur); 

• De aantasting van kwetsbare gebieden (natuur); 

• Het oplossend vermogen van de beschreven overlas woon

en leefmilieut. 

In het MMA moet niet aileen gekeken naar 

omleggingsalternatieven en -varianten, maar ook naar de 

mogelijkheid om invulling te geven aan een brede 

doelstelling, zoals het versterken van de verbinding tussen 

omliggende natuurgebieden. Beschrijf de kansen om met het 

project nieuwe natuur- en recreatieschakels toe te voegen. 

Beschrijf ook de mogelijkheid om natuurvriendelijke 

inpassin smaatre elen te treffen. 

Verwerkt 

per aspect 

in H5 

Par. 4.3 

Milieuaspecten - De volgende algemene richtlijnen moeten in acht worden H5 

algemeen genomen: 

• bepaal de ernst van de gevolgen voor het milieu in termen 

van aard, omvang, reikwijdte, mitigerende en 

compenserende maatregelen; 

• per milieugevolg moet worden beschreven of deze 

onomkeerbaar is; 

• expliciet moet aandacht worden besteed aan cumulatie van 

gevolgen op gevoelige best!!!!.!!!in9~!!; 

ARUDIS I 
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• gevolgen kunnen zowel negatief als positief van aard zijn . 

Geef ook een kwalitatieve beschrijving van mogelijke 

gevolgen door nieuwe bedrijvigheid, die kan ontstaan door de 

aanzuigende werking van de infrastructuur uit het 

voornemen. 

Besteed verder aandacht aan: 

• mogelijke mitigatie/preventie van effecten, lOals geluid 

rond woonwijken en aantasting van landschappelijk en 

ecologisch waardevolle gebieden; 

~ ~~!E;. ve~~~~!~.!! effect~~E~e_cJC?orstr0r:r!Lr:!9.: ... 
In het MER moet vooral het doelbereik, inclusief het verhogen Par. 5.3 

van de verkeersveiligheid van de weggebruikers beschreven 

worden. 

Geef aan wat de effecten zijn van de alternatieven op de 

bereikbaarheid van locaties of de doorstroming van de routes. 

Geef aan welke relaties (herkomsten en bestemmingen) 

voordeel hebben van de ingrepen. 

Ga in op barrierewerking van de alternatieven op landbouw, 

recreatie, aanwonenden en de barrierewerking op nieuwe 

ontwikkelingen (o.a. Vijfsprong en Binnentuin). 

Besteed aandacht aan afwikkeling lokaal verkeer, fietsverkeer 

en landbouwverkeer. Geef aan wat de effeeten zijn op de 

belasting en de doorstroming van de rest van het wegennet. 

Besteed ook aandacht aan af- en toename sluipverkeer via het 

onderliggend wegennet. 

Beschrijf welke effecten de maatregelen hebben op de niet

weggebruikers, lOals spelende kinderen, omwonenden etc. 

Beschrijf met welke maatregelen de (subjectieve) veiligheid 

voor deze !;jroepen kan worden verbeterd: 

Beschrijf de gevolgen van het voornemen voor de 

luchtkwaliteit, onafhankelijk of sprake zal zijn van 

normoverschrijding of niet. Er zijn modelberekeningen nodig 

voor de toetsing aan de eisen van het Besluit luchtkwaliteit 

2005 (Blk 2005)(lnmiddels vervangen door Titel 5.2 

Luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer). Deze berekeningen 

moeten worden uitgevoerd conform het concept reken- en 

meetvoorschrift van het Ministerie van Volkshuisvesting 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Aannemelijk 

moet worden gemaakt dat het plan of project realiseerbaar is 

binnen de eisen van het Blk 2005. 

Geef voor fijn stof (PM,,) en NO" middels contourenkaarten op 

basis van modelberekeningen, inzicht in de 

concentratieniveaus en overschrijdingen van grenswaarden (en 

plandrempels voor NO,), zowel bij autonome ontwikkeling als 

bij uitvoering van de voorgenomen activiteit. Beschrijf: 

de ligging en grootte (in hal van eventuele 

overschrijdingsgebieden. 

de hoogste concentraties binnen de 

overschrijd i ngsgebieden. 

de hoeveelheid woningen en andere gevoelige 

bestemmingen gelegen binnen de verschillende 

overschrijdingsgebieden. 

de mate van over~chrijding van grens~den ter hoogte 

Par. 5.3 

Par. 5.4.2 
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van woningen en andere gevoelige bestemmingen. 

De Commissie merkt op dat niet te verwachten is dat de 

grenswaarden voor de overige stoffen uit het Blk 2005 (SO" 

CO, Pb en benzeen) zullen worden overschreden. Gezien 

recente jurisprudentie beveelt de Commissie toch aan de 

concentraties van deze stoffen en de toetsing daarvan aan de 

grenswaarden op te nemen in het MER. 

Bij overschrijding van grenswaarden dient gekeken te worden 

naar de mogelijkheden van het toepassen van de 

s~ldoEe!,~deri~: 
Beschrijf de huidige of heersende geluidbelasting (een jaar 

voor de aanpassing) op gevoelige bestemmingen en de 

geluidbelasting ten gevolge van de omlegging voor het 

bepalende jaar (tien jaar na opensteliing van de weg). 

Geef aan hoeveel woningen een geluidbelasting ondervinden 

hoger dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uitgedrukt in 

Ld,", dan wei op welke afstand van de wegas de 

voorkeursgrenswaarde wordt overschreden. Plot de 

geluidscontouren met een geluidsbelasting vanaf 48 dB 

uitgedrukt in Ld,n' oplopend in stappen van 5 dB. Geef aan hoe 

groot het geluidsbelast oppervlak is binnen deze contouren. 

Geef aan in hoeverre de alternatieven en varianten een 

oplossing vormen voor geluidproblematiek ten gevolge van 

het huidige verkeer. Geluid is relevant bij een 

verkeerstoename van 30% en een afname van 20% ten 

opzichte van de referentiesituatie. Dit komt overeen met 1 dB . 

Geef aan of er thans al woningen zijn waarvoor een hogere 

waarde is vastgesteld. Geef tevens aan in hoeverre er nog 

achterstallige saneringssituaties zijn waarvoor de alternatieven 

een oplossing zouden kunnen vormen. Daar waar 

(voorkeurs)grenswaarden worden overschreden en waar 

sprake is van nieuw aan te leggen wegdelen dient aangegeven 

te worden in welke mate de toepassing van geluidsarm asfalt 

de geluidbelasting reduceert . Dit geldt ook voor de mogelijke 

toepassing van geluidoverdracht beperkende maatregelen als 

geluidschermen of aardewallen. 

Par 5.4.1 

In de aanlegfase zullen mogelijkerwijs trillingen ontstaan, met Par. 5.4.4 

name bij de aanleg van nieuwe wegdelen als er 

heiwerkzaamheden plaatsvinden en/of damwanden worden 

illgetrj~_. Q..n~t:rzo~k_?e mogelijke !.ffecten hiervan. 

Geef inzicht in het verkeer en vervoer van en naar het Militair Par. 5.4.3 

Mobiel Complex Rucphen (MMC) en eventuele opslag van 

gevaarlijke materialen. Geef verder aan waar en in welke 

mate er knelpunten zijn ten aanzien van het plaatsgebonden 

risico of het groepsrisico, ten gevolge van het vervoer van 

gevaarlijk stoffen. Geef tevens aan of de alternatieven leiden 

tot het oplossen van deze knelpunten c.q. nieuwe problemen 

creeert. 

Besteed aandacht aan de mogelijke veranderingen in de 

verlichting en de eventuele milieueffecten daarvan als gevolg 

van de verschillende alternatieven en varianten, en eventuele 

maatregelen om de effecten hiervan te voorkomen of 

minimaliseren. 

Par. 5.5 + 
5.8 

Par. 5.8 
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gebieden beschermde natuurgebieden, met name de Groene 

Hoofdstructuur (GHS). Het voornemen kan invloed hebben op 

een kwetsbaar gebied ook al is het hierin niet gelegen of is 

het er niet direct naast gelegen (externe werking). 8eschrijf 

voor de beschermde gebieden: 

de namen van de gebieden. 

de grondslag voor de bescherming, het 

beschermingsregime en de consequenties daarvan voor 

het voornemen. 

de geldende instandhoudingdoelstellingen dan wei 

ontwikkelingsdoelstellingen. 

de begrenzingen op kaart, inclusief een duidelijk beeld 

van de ligging in het plangebied en: 

de afstanden van de voorgenomen activiteit tot de 

beschermde gebieden. 

of een duidelijk schaalniveau van het 

kaartmateriaal waaruit dat is af te leiden. 

Natuur - soorten Ga na of het voornemen zal leiden tot in de Flora- en 

Ecologische 

structuur 

Water 

faunawet genoemde verboden gedragingen. Indien dat het 

geval is, zal een ontheffing op grond van artikel 75 Ffw 

moeten worden aangevraagd. Voor het ontheffingsverzoek 

dient een inventarisatie van de ruimtelijke verspreiding van 

aile in het studiegebied voorkomende relevante soorten te 

worden gemaakt. 

In het MER kan worden volstaan met het aangeven van de 

gevolgen voor de doelsoorten van het natuurbeleid, of een 

gemotiveerde selectie van de belangrijkste voorkomende 

soorten. Besteed daarbij ook aandacht aan mogelijke 

mitigerende maatregelen. De Cmer geeft in overweging om 

ook de informatie die benodigd is voor een ontheffing op 

grond van artikel 75 van de Ffw gelijktijdig met het MER te 

verkrijgen en te presenteren. Dit is niet verplicht, maar biedt 

de initiatiefnemer de mogelijkheid om ook deze informatie 

door de Cmer te laten toetsen op methodische juistheid, 

alsmede te laten beoordelen of de uitkomsten plausibel zijn. 

Vul de reeds uitgevoerde inventarisatie naar flora en fauna 

aan met onderzoek naar reptielen en amfibieen. V~~r deze 

laatste is bijvoorbeeld enkel gekeken in wateren, en niet op 

relevante droge locaties. 

Ga in op de te verwachten barrierewerking van de nieuwe 

weg: 

in de GHS. 

op migratiemogelijkheden van voorkomende beschermde 

soorten in het algemeen. 

Besteed bij de beschrijving van de effecten op de waarden in 

deze gebieden aandacht aan te nemen preventieve en 

mitigerende maatregelen. Geef ook aan welke positieve 

bijdrage hieraan gerealiseerd kan worden in het kader van de 

om legging van de weg. 

Ga zoveel mogeJijk kwantitatief in op de effecten van aanleg 

of gebruik van de alternatieven en varianten op de 

grondwaterstand, en op de indirecte effecten daarvan op flora 

en fauna. Beschrijf ook de effecten van de verschillende 

~Iternatieven ~n ~rianten op de waterkwaliteit. 

Cultuurhistorie, c:>~ I~"-!Ie!~ termJ1.n..~epa~t de kE!l:l~ ya.n. he_t _lliteind~Ji.ike 

Par. 5.8 

Par. 5.8 

Par. 5.7 

Par. 5.5 
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trace de richting van de verstedelijking van de kernen. Dit 

aspect overstijgt weliswaar de looptijd yan het 

bestemmingsplan Omlegging Rucphen N638 waarvoor het 

MER ter onderbouwing dient, maar het in beeld brengen 

ervan heeft wei een belangrijke toegevoegde waarde. De 

globale effecten van de verstedelijkingsrichting dienen 

kwalitatief in de effectbeoordeling te worden betrokken. 

Neem in het MER een nauwkeurige beschrijving van de 

archeologische waarden op, als basis voor de 

effectbeschrijving van alternatieven en varianten. De (mer 

adviseert om voor de verschillende alternatieven en varianten 

door middel van bureauonderzoek de archeologische 

verwachtingswaarde nader te onderbouwen. Vermeld tevens 

hoe in de planvorming en uitvoering met archeologie zal 

worden omgegaan. Beschrijf hoe effecten op archeologische 

waarden voorkomen of beperkt zullen worden. 

Beschrijf ook de aanwezige cultuurhistorische waarden. Benut 

hierbij de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie. 

Geef aan hoe negatieve effecten voorkomen of gemitigeerd 

worden. 

Beschrijf de huidige landschappelijke waarden. Beschrijf de 

effecten van het initiatief op de huidige waarden en geef aan 

hoe negatieve effecten voorkomen, verzacht of 

.[.ecompenseerd kunnen worden. 

Verder dient in het MER duidelijk en recent kaartmateriaal 

beschikbaar te zijn met een duidelijke legenda. Op minstens 

een kaart moeten aile topografische namen goed leesbaar zijn 

weergegeven die in het MER worden gebruikt. Het 

kaartmateriaal moet een zodanige schaal hebben dat het 

voldoende informatief is, maar dat het een en ander ook na

/opgemeten kan worden (\ocatie van de bestaande waterlopen 

en wegen). De relatie tussen de regio, studiegebied en 

activitt:it moe! duidelijk~ii~ 

Par. 5.6 

Blz. 5-25 

ARCADIS I 



OMLEGGING RUCPHEN N6381 

ARCADIS I 







HIJI !\CjF 

Afbeelding 83.1 

Alternatieven uit Visie 
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Motivatie wel/niet meenemen van alternatieven in het 
MER 

In deze bijlage is een motivatie opgenomen bij de verwerking van alternatieven uit het 

voortraject en alternatieve traces die gedurende het studietraject door betrokkenen zijn 

ingebracht. 

De alternatieven uit de 'Visie ontsluitingsstructuur' (2003) 
In het verleden zijn diverse mogeJijke traces voor de ontlasting van de kern Rucphen 

beschouwd. In de 'Visie ontsluitingsstructuur' (februari 2003) zijn 4 alternatieven 

beschouwd met diverse varianten (zie onderstaande afbeelding): 

• A lte7'11atief 1': Kort om de kom met vijf varianten. 

• A ltematief 2: Ruim om de kom met twee varianten. 

• Alternatief 3: Aftakking van Bemhardstraat, langs Vijfsprong via Sporthei, Kozijnenhoek 

en Industriestraat via zandpad naar Vorenseindseweg. 

• Alternatief 4: Ontsluiting van Nijverhei via de Vosdonkseweg. 

I • 
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Ben aantal van de gepresenteerde alternatieven is op voorhand afgevallen, aangezien de 

doelstelling van de verkeersstudie anders is geworden dan die gehanteerd is in de Visie 

Ontsluitingsstructuur. Waar het toen aIleen ging om de ontlasting van de kern Rucphen, 

1 De alternatieven uit de Structuurvisieplus, de startnotitie en de inspraak worden cursief aangegeven 

om het onderscheid duidelijk te maken met de alternatieven die in voorliggend MER worden 

beoordeeld. 
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met nadruk op de noord-zuid relatie, is deze m.e.r.-studie nu gericht op het zoeken naar een 

oplossing voor de ontlasting van aIle drie de kernen in de gemeente Rucphen in combinatie 

met het verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Nijverhei. Puur op basis 

van deze wijziging in de doelstelling van de Omlegging Rucphen N638 is een aantal 

alternatieven afgevaIlen, omdat ze te eenzijdig gericht waren (aIleen op de ontlasting van de 

kern Rucphen). 

De alternatieven die blijven passen binnen de doelstellingen van de Omlegging Rucphen 

N638 zijn vertaald in de alternatieven die in dit MER zijn onderzocht. Een aantal 

alternatieven is geoptimaliseerd (met bijbehorende snelheden, profielen e.d.), waarbij de 

uitwerking als gebiedsontsluitingsweg type II de uiteindelijke ligging van de traces he eft 

bepaald. 

• Alternatiej 1: Kort om de kom met vijf varianten is geoptimaliseerd in alternatief 1 in dit 

MER waarbij de varianten ten oosten en ten westen van MMC Rucphen in het MER zijn 

onderzocht. 

• Alternatiej 2: Ruim om de kom met twee varianten is geoptimaliseerd in alternatief 2, in 

alternatief 2 is de toevoeging gemaakt om een volwaardige oost-west verbinding te 

realiseren. 

• Alternatief 3: Aftakking van Bernhardstraat, langs Vijfsprong via Sporthei, Kozijnenhoek 

en Industriestraat via zandpad naar Vorenseindseweg is niet als zodanig in het MER 

vertaald in een alternatief. Het zuidelijke gedeelte van alternatief 3 maakt onderdeel uit 

van alternatief 3 in dit MER. Ten aanzien van het noordelijke gedeelte van alternatief 3 

wordt in a lternatief 3 een cruciaal andere keuze gemaakt om de omlegging evenwijdig aan 

de AS8 te realiseren. 

• Alternatief 4: Ontsluiting van Nijverhei via de Vosdonkseweg is als zodanig niet in dit 

MER onderzocht. De oost-west verbinding die door alternatief wordt gerealiseerd maakt 

onderdeel uit van altel'natief 2 in dit MER. 

De alternatieven uit de startnotitie (2006) 
In de startnotitie zijn 4 alternatieven benoemd met diverse varianten: 

• Alternatief1: Kort om de kom. 

• Alternatief2: Verbinding Rucphenseweg-Vosdonkseweg. 

• Altematief 3: West om St. Willebrord. 

• Alternatief 4: Noordelijke verbinding Rucphen-St. Willebrord. 

In de startnotitie zijn daarnaast 2 alternatieven uitgesloten als reele oplossingsmogelijkheid, 

namelijk: 

• Nulplusalternatiej. 

• Traces ten westen van de kern Rucphen. 

ARCADIS I 
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Altel'natiefl 'kort om de kom' loopt over de Bernhardstraat en de Bosheidestraat en dan 

vanaf de Sprundelseweg over de Delmenweg naar de Zundertseweg. 

Alternatiefl kent twee varianten: 

• Val'iant lA, dat uitgaat van een trace ten oosten van MMC Rucphen over de Molenweg 

naar de Zundertseweg. 

• Variant lB dat een verbinding tussen de Gebrande Hoefstraat en Sint Martinusstraat

Bernhardstraat omvat om zo het oost-west gerichte verkeer uit de kern Rucphen te 

weren. Deze variant is ook opgenomen in de Structuurvisieplus (mei 2003). 

A/ternatief 2 'Verbinding Rucphenseweg-Vosdonkse weg' 

Alte1'11atief2 omvat een verbinding van de Rucphenseweg met de Vosdonkseweg. Het trace 

loopt via de Bernhardstraat ten zuidoosten van de kom van st. Willebrord naar de 

bestaande rotonde bij de Vosdonkseweg. Het trace kent naast een oost-west verbinding ook 

een verbinding in zuidelijke richting om de doorstroming van vrachtverkeer over het 

bedrijventerrein Nijverhei te verbeteren en een snelle afwikkeling van en naar Zundert 

mogelijk is. 

Alternatief 2 kent een variant: 

• Variant 2A, waarin in de omleiding als het ware een 'knip' is aangebracht. In variant 2A 

wordt het trace tussen de Bernhardstraat en tot net ten noorden van de Binnentuin niet 

aangelegd. Hierdoor ontstaan als het ware twee inprikkers vanaf de AS8. 

A/ternatief 3 'West om St. Wlflebrord' 

Alternatief 3 omvat een omleiding aan de oostkant van St. Willebrord. Vanaf de Afslag 20 'St. 

Willebrord/Nijverhei' op de AS8 loopt het trace parallel aan de snelweg om vervolgens ten 

oosten van St. Willebrord naar het zuiden af te buigen naar de Vorenseindseweg. Via de 

Vorenseindseweg loopt het trace naar de Zundertseweg. Dit alternatiefkent geen varianten. 

ARCADIS I 
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Dit altematief is ingegeven vanuit de gedachte dat de kortste route om Nijverhei/Binnentuin 

te bereiken de route rechtdoor is. Dit altenwtiefbeoogt een snelle bereikbaarheid van 

bedrijventerrein Nijverhei en de Binnentuin vanaf de AS8 en vanaf de zuidkant van 

Rucphen (van en naar Zundert). 

Alternatief 4 'Noordelijke verbinding Rucphen-St. Willebrord' 

Alte1'11atief 4 omvat een noordelijke verbinding tussen Rucphen en St. Willebrord. Het trace 

loapt via de Rucphenseweg en de Bernhardstraat. Vervolgens buigt het trace voor de korn 

van st. Willebrord naar het noorden af am aan te sluiten op de Poppestraat nabij Afslag 20 

van de AS8. Net als alternatief 2 kent ook dit aItematief een verbinding in zuidelijke richting 

om de doorstroming van vrachtverkeer over het bedrijventerrein Nijverhei te verbeteren en 

een snelle afwikkeling van en naar Zundert mogelijk is. 

AItematief 4 kent een variant: 

• Variant 4A die in plaats van een omleiding om St. Willebrord door de kern heen gaat en 

daarbij gebruik maakt van bestaande Kaaistraat. 

Nulplusalternatief 

In m.e.r.-studies voor nieuwe infrastructuur wordt in veel gevallen ook een zogenaamd 

nulplusa/tematief meegenomen. In een l1ulplusaltematief worden geen infrastructurele 

maatregelen voorzien, maar wordt uitgegaan van een maxim ale inzet van 

mobiliteitsbeperkende en -geleidende maatregelen. Concreet kan hierbij worden gedacht 

aan: 

• het bemvloeden van de vervoerswijzekeuze door verbetering van het openbaar vervoer 

en van de fietsinfrastructuur. 

• het treffen van maatregelen die zorgen VOOl' een betere benutting van bestaande 

infrastructuur (verbetering van de verkeersafwikkeling). 

Ingeval van deze m.e.r.-studie dient het Ilulplusalternatief niet alleen maatregelen in de kern 

Rucphen te omvatten, maar ook maatregelen in de kernen Sprundel en St. Willebrord gezien 

de optredende knelpunten ten aanzien van leefbaarheid en verkeersveiligheid. Uit het 

kentekenonderzoek blijkt dat de knelpunten in de drie kernen vooral worden veroorzaakt 

door het (zware) verkeer met bestemming bedrijventerrein Nijverhei. Maatregelen voor 

verbetering van openbaar vervoer en fietsstructuur bieden daarvoor geen oplossing. 

De autonome groei van het verkeer en de ruimtelijke ontvdkkeling in de gemeente Rucphen 

(uitbreiding bedrijventerrein Nijverhei, ontwikkeling Binnentuin) leiden ertoe dat in de 

toekomstige situatie de hoeveelheid verkeer door de kernen toeneemt en sterker gericht is 

op de Binnentuin/Nijverhei. Voor de kernen geldt dat zij de functie van verblijfsgebied 

hebben. De infrastructuur is dan ook als zodanig ingericht en kan daardoor de hoeveelheid 

verkeer door de kern en onvoldoende verwerken. Er moet een dusdanige ingreep aan de 

infrastructuur plaatsvinden om ervoor te zorgen dat de verkeersafwikkeling voldoende is 

en de leefbaarheid in de kernen verbetert. Een dergelijke ingreep past echter niet bij het 

karakter van verblijfsgebied. 

Het nulplusalternatiefbiedt onvoldoende oplossing voor de knelpunten in de gemeente 

Rucphen en wordt daarorn niet verder onderzocht. 

Traces ten westen van de kern Rucphen 

Vanuit de probleemstelling ligt een op/ossingsl'ichting ten westen van de kern Rucphen niet voor 

de hand. Met een opiossingl'ich.til1g ten westen van Rucphen wordt weliswaar het verkeer in 
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Afbeelding 83.3 

Traces vanuit inspraak 

startnotitie 
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noord-zuid richting uit de kern Rucphen gehaald, maar blijft het verkeer met bestemming 

bedrijventerrein Nijverheid door Rucphen en vooral door SprUlldel en St. Willebrord gaan. 

Het probleemoplossende vermogen van een westelijke oplossingsrichting wordt als 

onvoldoende ingeschat, en wordt niet verder uitgewerkt en onderzocht. 

Traces vanuit de inspraak op de startnotitie 
Vanuit de inspraak op de startnotitie (4 december 2006 - 16 januari 2007) is door partijen een 

aantal alternatieve traces aangedragen om te onderzoeken in het MER. Het betreft de 

volgende alternatieven: 

• Alternatief A: Rechtstreekse verbinding tussen AS8 en de Kozijnenhoek. 

• Alternatief B: Optima lisa tie van alternatief 2 uit de startnotitie met een verbinding ten 

zuiden van SprUlldel richting Afslag 20 van de AS8. 

• Alternatief C: Uitbreiding van alternatief 1 uit de startllotitie met een verlenging van de 

Bosheidestraat in noordelijke riehting en vervolgens parallelle ligging aan de AS8. 

• AlternatiefD: Verlenging van de Bosheidestraat in noordelijke richting met aansluiting op 

de AS8. 

• AIternatief E: Doortrekking van de Achterhoek en de verlenging van de Bosheidestraat in 

noordelijke richting afbuigend naar Afslag 20 van de AS8. 

• Alternatief F: Optimalisatie van alternatief 2 uit de startnotitie met een verbinding ten 

zuidwesten van SprUlldel richting Afslag 20 van de AS8. 

• Alternatief G: Parallelweg van Afslag 20 richting Afslag 21 van de AS8 en een rondweg 

ten oosten en zuiden van Ruephen en SprUlldel. 

• Alternatief H: Rondweg ten zuiden van Rucphen en Sprundel. 

Altematief A -
Alternatief 8 

Omlcldlng Rucphon N638 

A1ternalief C 
Altematief D __ 
A1ternatelE -
Altematlef f -
Allematlef G -
Altemetief H --' 

Gt-rnunlt 
RuCphen 

In de adviesnota B&W (februari 2007) is beargumenteerd op welke wijze en waarom 

onderdelen vanuit de aangedragen alternatieven zijn opgenomen om in het MER te 

bestuderen. 
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Ten aanzien van de ingebrachte traces heeft de volgende afweging plaatsgevonden: 

• Alternatiej A betreft een rechtstreekse verbinding tussen AS8 en de Kozijnenhoek. Oit 

aite1'11atiej is door zeer veel insprekers ingebracht. Besloten wordt om de ligging van 

aitel'l1atiej 3 uit de stal'tnotitie aan te passen en het trace meer in westelijke richting te 

leggen met verbinding naar Afslag 20 van de AS8. Oaarnaast zal worden onderzocht wat 

een nieuwe aansluiting op de AS8 betekent voor de verkeersstromen in het gebied. Op 

deze manier wordt tevens betel' het verschil in doorsnijding van het landschap en de 

effecten op de bestaande woonomgeving tussen altematiej 3 en 4 zichtbaar te maken. 

• Altematiej B en F vormen een optimalisatie van a lte1'11 a tiej 2 uit de startl1otitie. Deze 

alternatieven. worden niet apart onderzocht, maar worden als aandachtspunt bij de 

uitwel'king van de Jigging van het trace van alternatief 2 meegenomen. 

• A lte1'11atief C is een uitbreiding van alternatief 1 uit de startnotitie met de verlenging van de 

Bosheidestraat in noordelijke richting en vervolgens parallel aan de AS8 naar Afslag 20 

van de AS8. De verlenging van de Bosheidestraat is qua ligging vergelijkbaar met 

altematiej A, C en D. Een vergelijkbaar alternatief zal in het MER worden onderzocht, zie 

hiervoor bij a lternatief A . Vooralsnog wordt geen combinatie van (deze twee) 

alternatieven onderzocht. Het is mogelijk dat het uiteindelijke voorkeursalternatief weI 

uit een combinatie van (delen van) alternatieven bestaat. 

• Alternatief D betreft de verlenging van de Bosheidestraat in noordelijke richting met een 

nieuwe aansluiting op de AS8. Qua ligging is dit alte1'11atief vergelijkbaar met aiternatief A, 

C, en E. Een vergelijkbaar alternatief zal in het MER worden onderzocht, zie hiervoor bij 

a lte1'l1atief A. 

• Alte1'11atiej E omvat de door trekking van de Achterhoek en de verlenging van de 

Bosheidestraat in noordelijke richting afbuigend naar Afslag 20 van de AS8. De 

vedenging van de Bosheidestraat is qua ligging vergelijkbaar met altematief A, C en D. 

Een vergelijkbaar alternatief zal in het MER worden onderzocht, zie hiervoor bij 

aite1'l1atiej A. 

• Alternatief G betreft een parallelweg van Afslag 20 richting Afslag 21 van de AS8 en een 

rondweg ten oosten en zuiden van Sprundel. Van dit alternati~fwordt verwacht, dat het 

onvoldoende oplossing biedt voor de problematiek in de kernen en aileen bijdraagt aan 

de verbetering van de noord-zuidverbinding. Vanaf de AS8 wordt de doorgaande route 

richting Nijverhei en de Binnentuin langer. De extra omrijtijd zal er naar verwachting toe 

lei den dat het verkeer toch door de kernen zal rijden. Het gebied ten oosten van Sprundel 

is een gebied dat nadrukkelijk open moet blijven, hier zijn geen grootschalige 

ontwikkelingen voorzien en gewenst. Een rondweg langs de zuid- en oostkant van 

SprundeJ is vanuit deze optiek niet wenselijk. 

• Altematief H omvat een rondweg ten zuiden van Rucphen en Sprundel. Net als voor 

alternatief G wordt ook voor dit altematief verwacht dat het onvoldoende oplossing biedt 

voor de problematiek in de kern en en aIleen bijdraagt aan de verbetering van de noord

zuidverbinding. Vanaf de AS8 wordt de doorgaande route richting Nijverhei en de 

Binnentuin langeI'. De extra omrijtijd zal er naar verwachting toe leiden dat het verkeer 

toch door de kernen zal rijden. Oit alternatiej zorgt daarnaast voor een barriere tussen de 

drie kernen en de groene zone ten westen van Rucphen. 

• Er is een voorstel gedaan voor aanpassing van aIte1'11atief 2 uit de startnotitie. Hiervoor 

geldt hetzelfde als voor aite1'11atief Ben F, dit is als aandachtspunt meegenomen bij de 

verdere uitwerking van alternatief 2. 
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Ln de advi ·snota B&W is voorgesteld om in het MER de \T 1gend alternalieven uit te 

w rken en t beoord len: 

Alternatief 1: Kort om d kom (111 t varian t 1) uil de starblotilie. 

• Alternatief 2: Verbindjng Rucphenseweg - Vosdonk eweg (met variant) wi d 

starhlot ilie. 

• Altematjef 3: West om t WiIleb ,;ord uit de startnotil-iein gewijzigde vorm: h t Irace 

meer naar het westen gelegen. 

• Aiternali f 4: No rdelijk verbinding Rucphen - Sint Willbrord (met variant) uit de 

startnotitie. 

Dit \loor tel i hel uitgang punt gew est bij het v !"d.er uitwerken van de alternatievell in dit 

MER (zie hoofdstllk 3). 
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Technische ontwerptekeningen te beoordelen 
alternatieven 

ZIE BUGEVOEGDE KAARTEN, IN VOLGORDE: 

A. ALTERNATIEf 1-0, 1-A EN 1-8. 

B. ALTERNATIEF 2-0 EN 2-A. 

C. ALTERNATIEF 300, 3-A. 

D. ALTERNATIEF 4-0. 
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.Afbeelding 1.1 

Gemeente Rucphen en 

omgeving 
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H()O~D5' UK 

Inleiding 

AANLEIDING VOOR DEZE ST UDIE 

In de verschiUende kernen van de gemeente Rucphen taat de leefbaarheid onder dl'l1K. Er is 

prake van verschillende soo.-ten hjnder veroorzaakt door verke ' r: geluid, leefbaarheid en 

oversteekbaarheid. Niet zozeer de absolute verkeersintensiteiten vonnen het grootste 

pr ble ffi , maar de liggiftg en vormgeving van de doorgaande route d(IOr de kern n leid!, tot 

deze kne1pw1l-en. De doorgaande v rkeersrout loopt d or het centTum, met Winkels, 

woningell en andere v ()orzieningen. Ook (vracbt-)verkeer voor het nabij gelegen 

bedrijventerrein Nijverhei moet door de kernen J'ijden am de bestemming op het 

beddjventeo'ein te bereiken.l-1el' van oudsher gegrocide wegprofiel bi dt ge n ruimte am 

voor aIle verkeersdee.lnemers te komen tot een veilige plaats op de weg in c0mbinatie met 

een goede verkeel'sdoorstrommg. Er is onvoldoende ruimte beschikbam' am te komen tot 

een wegaanpassing die voldoet aan de fundie die de weg jn het wege.nnet vervwt, rut 
vanwege de bebollwing rue sorns dicht op de weg staat. 
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OM LEGGING RUCPHEN N63S1 

In het verleden hebben gemeente Rucphen en provincieNoord-Brabant de verkeerssituatie 

onderzocht. In de regionale studie West van de A16' is voor de gemeente Rucphen destijds 

alleen een leefbaarheidsprobleem in de kern Rucphen geconstateerd, dit gerelateerd aan het 

doorgaande verkeer op de N638. Dit heeft geresulteerd in het vastleggen van een 

voorkeurstrace voor de omlegging van de N638 om Rucphen (Structuurvisieplus, 2003). 

Omdat de N638 onderdeel uitmaakt van het regionaal verbindend net, hebben gemeente 

Rucphen en provincie Noord-Brabant besloten om gezamenlijk een m.e.r.-procedure voor 

de omlegging van N6380p te starten. 

Uit nadere verkeersanalyses2 blijkt dat niet aIleen in de kern Rucphen een leefbaarheids

knelpunt voorkomt, maar ook in de kernen Sprundel en Sint Willebrord. Dit wordt 

veroorzaakt door het bestemmingsverkeer gericht op het bedrijventerrein Nijverhei en de 

verschillende interlokale verkeersrelaties zoals de route Oudenbosch-Zundert en de 

sluiproute A58-A16. Gezien de vormgeving van de weg is dit gebruik niet wenselijk. 

LEESWIJZER 

Dit 'Achtergronddocument Verkeer' dient als bijlage bij het MER voor de Omlegging 

Rucphen N638. In dit document wordt het verkeersaspect nader toegelicht, ook staan in dit 

document ten behoeve van de toetsing van het MER de meer technische gegevens vermeld. 

Na de inleidingwordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de technische aspecten welke de 

grondslag vormen van het GGA verkeersmodel West-Brabant 2008. In hoofdstuk 3 worden 

de verschillende alternatieven beschreven die in het MER worden beoordeeld op effecten. In 

hoofdstuk 4 is de huidige verkeerssituatie en de autonome ontwikkelingen daarin 

beschreven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 het probleem oplossend vermogen van de 

verschillende alternatieven beschreven. 

1 Bran: Verkennende studie West van de A16, DHV, mei 2001. 

2 Bran: Kentekenonderzoek Rucphen, DTV, augustus 2006 & verkeersveiligheidsplan gemeente 

Rucphen. 

ARCADIS 16 



2.1 

OM LEGGING RUCPHEN N638/ 

!J()()I !J()IIJi< 

8asisgegevens 

GGA VERKEERSMODEL WEST-BRABANT 2008 

Totstandkoming GGA Verkeersmodel West-Brabant 2008 

Er is gebruik gemaakt van het GGA Verkeersmodel West-Brabant 2008 van de GGA-regio 

West-Brabant. Dit model is in opdracht van provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de 

regio opgesteld. Onder de regio West-Brabant vallen de gemeenten: Bergen op Zoom, 

Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht. In deze regio werken de 

betreffende Brabantse gemeenten onderling samen volgens de zogenoemde 

GebiedsGerichte Aanpak (GGA). De gemeenten stemmen hun beleid meer met elkaar af 

door onderling samen te werken, en bedenken gezamenlijk passende oplossingen voor de 

problemen die zich voordoen op het gebied van mobiliteit. 

Een verkeersmodel probeert het proces dat ten grondslag ligt aan 'het ontstaan van verkeer' 

op een analytische manier te simuleren - een model is dan ook een (sterk) vereenvoudigde 

weergave van de complexe werkelijkheid. Feitelijk is het gebaseerd op de verschillende 

keuzen van mensen (hoe vaak wordt een verplaatsing gemaakt, waar gaat men naartoe, 

welke route etc.). In een verkeersmodel vindt dan ook een afstemming plaats tussen vraag 

en aanbod. Het aanbod omvat de beschikbare infrastructuur, de vraag bestaat uit het 

verkeer dat gebruik zal maken van de infrastructurele voorzieningen. 

Bij de interpretaties van modelresultaten moet dan ook beseft worden op welke basis deze 

resultaten tot stand zijn gekomen. De intensiteiten van het model 2005 geven een 

weerspiegeling van de gemiddelde werkdagintensiteiten - deze intensiteiten komen goed 

overeen met waargenomen verkeerstellingen op de weg. Het prognosejaar 2020 is een 

doorvertaling van deze resultaten en geeft een indicatie van de toekomstige 

verkeerintensiteiten op wegvakniveau, waarbij rekening is gehouden met: mobiliteitsgroei, 

veranderingen in aantallen inwoners en arbeidsplaatsen, alsmede de toekomstige 

infrastructuur. De uitkomsten kunnen echter niet als 'de absolute waarheid' worden gezien, 

omdat de intensiteiten over een aantal jaren afhangen van vele factoren. Dit neemt echter 

niet weg dat een verkeersmodel een prima instrument is om het verkeersbeeld in de regio 

voor een toekomstige situatie in te schatten, en om bepaalde ontwikkelingsalternatieven 

onderling te vergelijken. 

3 Yoor de besclU'ijving van het verkeersmodel is gebruik gemaakt van de rapportage Verkeersmodel 

GGA West-Brabant, opgesteld door Goudappel-Coffeng in opdracht van de GGA Regio West-Brabant. 
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Kenmerken GGA Verkeersmodel West-Brabant 2008 

Alvorens een verkeersmodel kan worden gemaakt, moeten eerst de dimensies worden 

vastgesteld. Het is van belang welke perioden (bijvoorbeeld ochtendspits, avondspits of 

etmaal) worden beschreven. Tevens wordt vooraf vastgelegd welke modaliteiten worden 

gemodelleerd (auto, vracht, fiets of openbaar vervoer). Hierna is een overzicht opgenomen 

van de dimensies die de GGA Regio West-Brabant he eft besloten te laten modelleren. 

• modelopzet 

• basisjaar 

• prognosejaar 

• studiegebied 

• invloedsgebied 

• buitengebied 

• gebiedsindeling 

• vervoerswijzen 

• netwerken 

• motieven 

• tijdsperioden 

unimodaal schattingsmodel voor personenauto en vrachtverkeer 

om een goede beschrijving op wegvakniveau te bewerkstelligen 

2005 

2020 (conform NRM 3.1.1) 

GGA Regio West-Brabant 

Noord-Brabant 

rest Nederland, delen van Belgie en Duitsland 

studiegebied o.b.v. bestaande modellen en nieuwe definities 

buitengebied en invloedsgebied o.b.v. NRM 3.1.1 

Personenauto en vrachtauto 

studiegebied o.b.v. bestaande modellen en NWB buitengebied en 

invloedsgebied o.b.v. NRM 3.1.1 

- woon-werk 

- zakelijk 

- winkel 

overig 

- ochtendspits (07.00-09.00 uur) 

- avondspits (16.00-18.00 uur) 

restdag (09.00-16.00 uur, 18.00-07.00 uur) 

- etmaal (sommatie van ochtendspits, avondspits en restdag) 

• toedelingstechniek alles of niets 

• matrixkalibratie 

- personenauto restdag en vrachtautoverkeer alle period en 

capaciteitsafhankelijk met kruispuntmodellering 

personenautoverkeer ochtendspits 

- personenautoverkeer avondspits 

optelling van de resultaten voor ochtendspits, restdag en 

avondspits voor personenauto en vrachtauto geeft het totale 

toedelingsresultaat voor de etmaalperiode in motorvoertuigen 

kalibratie op te1cijfers personenauto en vrachtauto voor 

ochtendspits, restdag en avondspits 

Zoals uit bovenstaande lijst blijkt is het invloeds- en buitengebied van het GGA 

Verkeersmodel West-Brabant 2008 afkomstig van het NRM Noord-Brabant versie 3.1. Het 

studiegebied West-Brabant is daarmee eigenlijk een verfijning binnen het netwerk van het 

NRM. 
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2.2 

Tabel2.1 

Inrichtingseisen 

gebiedsontsluitingswegen ill 

GGA Verkeersmodel West 

Brabant 2008 

OMLEGGING RUCPHEN N638 1 

Het NRM heeft een goede beschrijving van de intensiteiten op provinciale en rijkswegen, 

het GGA Verkeersmodel West-Brabant 2008 kent ook een goede beschrijving van 

wegvakken op een lager niveau binnen gemeenten. 

Alleen de ritten die beginnen of eindigen in het studiegebied worden in het GGA 

Verkeersmodel West-Brabant 2008 geschat, het interregionale en het grensoverschrijdende 

verkeer is overgenomen vanuit het NRM Noord-Brabant. Tevens wordt door het gebruik 

van het NRM rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen (ruimtelijk en 

infrastructureel) buiten de GGA Regio West-Brabant, maar die weI van invloed kunnen zijn 

op de verkeersdrukte binnen de GGA Regio West-Brabant. 

Enkele plots van het GGA Verkeersmodel West-Brabant 2008, ingezoomd op de gemeente 

Rucphen en inclusief de verschillende alternatieven die in het MER zijn onderzocht, staan in 

bijlage 1 opgenomen. 

INBRENG ALTERNATIEVEN 

Op basis van overleg met de gemeente Rucphen en provincie Noord-Brabant zijn de 

tracealternatieven uitgewerkt. Op basis van de ontwerptekeningen zijn de alternatieven in 

het model ingebracht. Daarbij is voor de alternatieven aangesloten bij de snelheden en 

capaciteiten die voor dezelfde type wegen al in het model zijn opgenomen. 

In onderstaande tabel is opgenomen welke uitgangspunten hierbij worden gehanteerd. 

GOW buiten bebouwde korn GOW binnen bebouwde korn 

80 krn / uur 

2 x 1 ri,j..:b;.:a;.:a;;..n'-___ _ 

Modelcapaciteit: 2.800 pae / 2 uur 

50 krn / uur 

1 x 2 rijbaan 

Modelcapaciteit: 2.000 pae /2 ~r 

Voor de exacte vormgeving en ligging van de alternatieven wordt verwezen naar hoofdstuk 

3 van dit document. 

Daarnaast is ervoor gekozen om ook de bestaande routes door de kernen af te schalen. 

Dit besluit is direct gekoppeld aan de omleiding van de N638. Ten behoeve van de 

afschaling van de bestaande routes is een korte studie verricht naar de benodigde 

aanpassingen. De in dit onderzoek bepaalde afschaling is ook in het verkeermodel 

(alternatieven) ingebracht. In de referentiesituatie voor het MER is deze afschaling dus niet 

meegenomen. 

Er is bewust gekozen om de alternatieven in het GGA verkeersmodel West-Brabant 2008 

niet verder te optimaliseren of te verfijnen, aangezien daardoor al een bepaalde voorkeur 

voor een alternatief kan worden uitgesproken. Alle alternatieven zijn dus op een 

gelijkwaardige manier in het model ingebracht. 

Op basis van onder andere het MER wordt een voorkeursalternatief bepaald dat verder 

uitgewerkt en geoptimaliseerd gaat worden. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het 

MER, maar zal in een vervolgtraject opgepakt moeten worden. 
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3.1 

3.2 

ill H )11)(, I \lK 

Toelichting 
alternatieven 

I,JITGAf\lGSPUNTEN 

OM LEGGING RU(PHEN N6381 

Bij het vaststellen van de alternatieven is een aantal uitgangspunten en voorwaarden van 

toepassing: 

De alternatieven dienen voor: 

- het doorgaande verkeer in noord-zuid richting; 

- het doorgaande verkeer door de drie kernen richting Nijverhei (oost-west richting); 

- het herkomst- en bestemmingsverkeer op de noord-zuid relatie. 

Uitgangspunt is het verplaatsen van de verkeerstromen naar de randen van de kernen 

in plaats van door de kernen heen. 

De alternatieven moeten bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente 

Rucphen, zodat een duurzame ontsluitingsstructuur ontstaat. Zoveel mogelijk dient 

voorkomen te worden dat een barriere ontstaat tussen de Binnentuin 

(voorzieningenconcentratie) en de kernen Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord. 

Het uiteindelijk uit te werken voorkeursalternatief maakt onderdeel uit van het 

regionaal verbindend net. De te onderzoeken alternatieven hebben daarom een functie 

van volledige gebiedsontsluitingsweg (GOW, type 2), zoals opgenomen in het PVVP. 

Daar waar mogelijk maken de alternatievenen gebruik van bestaande infrastructuur. 

Daar waar nieuwe infrastructuur wordt gerealiseerd worden doorsnijdingen door open 

landschap zoveel mogelijk ontzien. 

Voor de alternatieven is gebruik gemaakt van het Handboek Wegontwerp (CROW 

publicatie 164), deel Gebiedsontsluitingswegen. Op basis van deze richtlijnen zijn de traces 

van de alternatieven ontworpen. 

TOELICHTING OP DE ALTERNATIEVEN 

Bij de alternatieven is steeds uitgegaan van een basisalternatief aangeduid met 

respectievelijk alternatief 1-0, 2-0, 3-0 of 4-0. Bij een aantal alternatieven bestaat er een 

variant op dit basisalternatief, voar deze varianten geldt dat deze aanvullend op het 

basisalternatief (l-b, 2-a) en/ of voor het betreffende trajectdeel in plaats van het 

basisalternatief (I-a, 3-a) worden gehanteerd. De varianten zijn geen op zichzelf staande 

alternatieven, maar moeten als totaal alternatief over het gehele traject worden beschouwd 

(dus inclusief het traject van het basisalternatief waarin geen alternatieve ligging en/ of 

aanvulling op het trace plaatsvindt). 

ARCADIS 111 



3.,2,1 

Afbeelding 3.2 

Alternatief 1-0, 1-a en 1-b 

OMLEGGING RUCPHEN N63S 1 

Afschaling van de kernen 

Voor aIle altematieven geldt dat om het optimale rendement te halen uit de verschillende 

altematieven, aanvullende maatregelen in de kemen noodzakelijk zijn. De kemen zullen 

volledig ingericht moeten worden als verblijfsgebied om doorgaand verkeer te 

ontmoedigen. Dit staat los van het te kiezen altematief, maar de beschreven effecten van de 

alternatieven in dit document en in het MER moet weI beschouwd warden in sarnenhang 

met deze rnaatregelen. 

A~TERNATIEF 1: KORT OM DE KOM 

Altematief 1-0 'Kart om de kom' is opgenomen in de Structuurvisieplus. Altematief 1-0 

'Kort om de kom' loopt vanaf de ASS - via de Rucphenseweg, achter de Bernhardstraat 

langs en over de Bosheidestraatnaar de Sprundelseweg. Vanaf claar loopthet altematiefvia 

de Dennenweg naar de Zundertseweg. Het gehele trace is een 80 km/uur weg buiten de 

bebouwde korn. 

De aansluitpunten liggen bij de Sint Martinusstraat, Bernhardstraat, SprundeIseweg en de 

Zundertseweg. Ter hoogte van de Jan Vermeerstraat komt een ongelijkvloerse 

fietsoversteek. De huidige Kozijnenhoek wordt via de Kleinheidepad afgebogen naar de 

Sprundelseweg en heeft geen directe aansluiting op het trace. 
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3.2.2 

Afbeelding 3.3 

Alternatief 2-0 en 2-a 

OMLEGGING RUCPHEN N63S! 

Over het grootste deel van het trace ligt er geen fietsvoorziening langs het trace, aangezien 

er verschillende parallelle route voor het fietsverkeer beschikbaar zijn. Deze parallelle routes 

bestaan uit parallelwegen direct naast het trace of uit bestaande wegen. 

Alternatief 1 kent twee varianten: 

• Alternatief 1-a, dat uitgaat van een trace ten Oosten van MMC Rucphen over de 

Molenweg naar de Zundertseweg. 

• Alternatief I-b dat een verbinding tussen de Gebrande Hoefstraat en Sint Martinusstraat

Bernhardstraat omvat om zo het oost-west gerichte verkeer uit de kern Rucphen te 

weren. Deze variant is ook opgenomen in de Structuurvisieplus (mei 2003). 

ALTERNATIEF 2: VERBINDING RUCPHENSEYVEG - VOSDONKSEWEG 

Alternatief 2-0 omvat een verbinding vanaf de AS8 via de Rucphenseweg, achter de 

Bernhardstraat en de Baanvelden naar de bestaande kruising Kozijnenhoek - Helakkerstaat. 

Vanuit dit kruispunt krijgt het alternatief een afsplitsing naar de Rucphensestraat. 

De Helakkerstraat wordt verlengd tot de Sprundelseweg vanaf waar het trace aangesloten 

wordt op de Vorenseindseweg naar de Zundertseweg. 
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3.2.3 

OM LEGGING RU(PHEN N638i 

Het trace krijgt een snelheidsregime van 80 km/uur uitgezonderd het gedeelte tussen de 

Kozijnenhoek en de Sprundelseweg en de afsplitsing naar de Ruchpensebaan. Deze 

gedeeltes van het trace krijgen een snelheidsregime krijgen van 50 km/uur. 

Aansluiting op het huidige wegelU1et zijn voorzien nabij de Sint Martinusstraat, 

Bernhardstraat, Kozijnenhoek richting Rucphen, Korte Hei Spundelseweg en de 

Zundertseweg. De doortrekking via de Kozijnenhoek richting Sint Willebrord wordt met 

behulp van een boogaansluiting aangesloten op de Bernhardstraat. 

Het trace 2-0 kent voor het grootste gedeelte geen fietsvoorziening langs het h'ace, aangezien 

er verschillende parallelle routes voor het fietsverkeer beschikbaar zijn. Enkel het gedeelte 

van het trace binnen de bebouwde kom kent een vrijliggend fietspad. 

Alternatief 2-0 kent een variant: 

• Alternatief 2-a dat een verbinding tussen de Gebrande Hoefstraat en Sint Martinusstraat

Bernhardstraat omvat om zo het oost-west gerichte verkeer uit de kern Rucphen te 

weren. Deze variant is ook opgenomen in de Structuurvisieplus (mei 2003). Het 

snelheidsregime op dit wegvak bedraagt 60 km/uur. 

ALTERNATIEF 3: WEST OM SINT WILLEBRORD 

Alternatief 3-0 loopt vanaf de aansluiting op de A58 via een ruime boog parallel aan de 

Achterhoeksestraat, kruist de Bernhardstraat om ten oosten van de Baanvelden zijn weg te 

vervolgen naar de Industriestraat. Vanaf de Industriestraat kruist het alternatief de 

Sprundelsweg en loopt via de Vorenseindseweg naar de Zundertseweg. Het alternatief kent 

een snelheidsregime van 80 km/uur buiten de bebouwde kom, uitgezonderd het gedeelte 

tussen de Kozijnenhoek en de Sprundelsweg. Dit gedeelte van het alternatief ligt binnen de 

bebouwde kom en kent een snelheidsregime van 50 km/uur. 

Alternatief 3-0 kent aansluitpunten bij Afrit 21 van de AS8, Bernhardstraat, Kozijnenhoek, 

Sprundelseweg, Vorenseindseweg en de Zundertseweg. 

Over het grootste deel van het trace ligt er geen fietsvoorziening aangezien verschillende 

parallelle route voor het fietsverkeer beschikbaar zijn. Enkel het gedeelte van het trace 

binnen de bebouwde kom kent fietsvoorzieningen in de vorm van vrijliggende fietspaden. 

Alternatief 3 kent een variant: 

• Alternatief 3-a, in plaats van een ruime boog nabij de aansluiting met de A58 kent deze 

variant een krappe boog. Verkeerskundig gezien heeft dit geen effect en daarom wordt 

dit alternatief verkeerskundig niet beschreven. 
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I I at e alternatief 3 0 en 3 a 

3.2.4 
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ALTERNATIEF 4: NOORDELlJKE V~RBINDING RUCPHEN - SINT WILLEBRORD 

Alternatief 4-0 omvat verbinding tussen afslag 20 van de AS8 en de Zundertseweg ten 

zuiden van Rucphen. De weg loopt met een boog om de noordwestkant van 5int Willebrord 

heen om vervolgens de Bernhardstraat te kruisen en naar het zuiden af te zakken door het 

bedrijventerrein 'Nijverhei'. Via het bedrijventerrein zakt het trace naar het zuiden af om 

aan te sluiten op de Zundertseweg. Het gehele trace kent een snelheidsregime van 

80 km/uur en ligt geheel buiten de bebouwde kom. 

Het trace kent aansluitingen op de Poppestraat, Bernhardstraat, Kozijnenhoek, 

Rucphensebaan, Vorenseindseweg en Zundertseweg. Het trace kent geen fietsvoorzieningen 

aangezien voldoende parallelle fietsvoorzieningen aanwezig zijn. 

Alternatief 4 kent een variant: 

• Alternatief 4-b dat in plaats van een omlegging om 5int Willebrord door de kern gaat en 

daarbij gebruik maakt van bestaande Kaaistraat. Deze variant wordt slechts 

verkeerskundig doorgerekend om de effecten te zien. Deze variant wordt niet als een 

volledige variant in het MER meegenomen. 
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4.1 

4.1.1 

OM LEGGING RUCPHEN N638/ 

Ij()()~I)~IUK 

Huidige situatie en 
autonome ontwikkeling 

In hoofdstuk 4 is aan de hand van de huidige situatie in beeld gebracht welke 

verkeerskundige problem en voorkomen binnen de gemeente Rucphen ten aanzien van de: 

• Verkeersstructuur. 

• Verkeersafwikkeling en doorstroming. 

• Verkeersveiligheid. 

• Verkeersleefbaarheid en barrierewerking. 

Voor de situatie in 2020 is bepaald in hoeverre de geconstateerde problemen nog aanwezig 

dan weI versterkt zijn. 

HUIDIGE SITUATIE 

VERKEERSSTRUCTUUR 

De regionale wegenstructuur rond Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord kent maar enkele 

belangrijke wegen. De AS8, net ten noorden van Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord, is 

een belangrijke oost-west verbinding in de regio. Deze weg zorgt ook voor verdere 

ontsluiting naar de A16, A17 en de A4. Ook de Sprundelseweg/Rucphensebaan vormen een 

oost-west verbinding, aIleen meer op regionaal niveau. De wegen Schijfse Vaartkant, 

Zundertseweg, Vorenseindseweg en de Rucphenseweg, Sint Martinusstraat en de 

Vosdonkseweg vormen een belangrijke verbinding van het gebied ten zuiden van Rucphen 

naar de AS8 en verder naar Oudenbosch. 

De N638 vormt een belangrijke verbinding tussen Rucphen en het gebied ten zuidoosten 

van Rucphen. Door de beperkte wegenstructuur in (vooral de noord-zuid riehting) rijdt 

lange afstandverkeer door de kern van Ruephen. 
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Afbeelding 4.6 

Dr' I"PljiOridle olll,llIitIIlCj'> 

,tluctulir III 2005 

4.1.2 

Tabel4.2 

VerkeersbelastillQ ill hllidige 

siluatie 2005 (rnvVellTlaal) 

Bron GGA Verkeersmodel 

WI/' (-Brabant 2008 We5t 

Brabant 

OMI EGGING RU(PHEN N6381 

VERKEERSAFWIKKELING EN DOORSTROMING 

De belangrijkste ontsluitingswegen in de kern Rucphen zijn de Ruephenseweg, Sint 

Martinusstraat en de Sehijfse Vaarkant in noord-zuid riehting en de Gebrande Hoefstraat, 

Ruephensevaartkant, Raadhuisstraat en de Sprundelseweg in oost-west richting. 

Deze wegen worden niet aIleen gebruikt voor de lokale verkeersafwikkeling, maar ook voor 

de regionale verkeersafwikkeling'. De belangrijkste ontsluitingswegen in Sint Willebrord en 

Sprundel zijn de Kaaistraat, de Noorderstraat/Dorpsstraat, Poppestraat, Vosdonkseweg, 

Ruephensebaan, Sint Jansstraat, Bredasebaan en de Vorenseindseweg. 

Straatnaam Huid lge situatie ( mvtletmaa l) 

Rucphenseweg 

Sint Martinusstraat 

SChiJfse Vaartkant 

Gebrande Hoefstraat 

Raadhuisstraat 

Zundertseweg 
--------1----------------

Rucphensebaan I Sprundelsewe 

Noorderstraat 

Kaaistraat 

Poppestraat 

8.200 

7.150 

1.750 

2.850 

8.400 

2.900 

4.160 

9.850 

2.750 

11.700 

De intensiteiten op de belangrijke wegen door Ruephen in noord-zuid riehting en oost-west 

richting zijn in de huidige situatie redelijk hoog in relatie tot de vormgeving van de wegen 

en de eentrumfunetie met voorzieningen die de wegen kruisen. Tot eongestie leidt dit eehter 

niet. Enkel nabij afslag 19 Vosdonk op de AS8 is enige kans op eongestie aanwezig (bran: 

GGA Verkeersmodel West-Brabant 2008). 

4 Bron: kentekenonderzoek Rucphen, DTV, 2006. 
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BHANG VAN ONDERDEH REGIONAAl VERBINDEND NET 

De noord-zuid verbinding door de gemeente is qua percentage doorgaand verkeer wellicht 

minder nadrukkelijk in beeld. Echter, de routes A58-Nijverhei en Zundertseweg Nijverhei, 

Zundertseweg- Rucphen blijven wei belangrijke toevoerwegen met veel bestemmingsverkeer. 

Dat maakt het ook nog steeds van belang dat de route onderdeel uitmaakt van het regionaal 

verbindende wegennet, aangezien het hier juist gaat om: 

- de ontsluiting van kern en; 

- de verbinding tussen kern en; 

- de verbinding tussen kernen en de autosnelwegen (stroomwegen). 

Samenstelling verkeer 
De hoeveelheid vrachtverkeer in de huidige situatie op de belangrijkste wegen is bekeken. 

Hieruit blijkt dat er veel vrachtverkeer door de kern van Rucphen rijdt; het aandeel 

vrachtverkeer varieert van 7% op de Raadhuisstraat tot 16% op de Sint Martinusstraat. 

Gezien de functie van de weg in relatie tot het regionaal verbindende wegennet is dit in 

beginsel geen knelpunt. De percentages liggen lager dan in de eerdere studies is 

aangegeven. Ais gevolg van regionale veranderingen in de infrastructuur (omleiding Etten

Leur, verbetering A16 + knooppunt Princeville) blijkt dat het aandeel doorgaand verkeer en 

zeker het aandeel doorgaand vrachtverkeer is afgenomen, echter blijft het hoog gezien de 

vormgeving van de wegen (relatief smal profiel, waarbinnen mogelijkheden voor 

aanpassing van de weg beperkt zijn vanwege korte afstand van bebouwing tot de weg). 

Verkeersstromen: herkomst en bestemmingen 
Door mid del van een kentekenonderzoek in juni 2006 is de herkomst en bestemming van 

het verkeer in de kernen Rucphen, Sint Willebrord en Sprundel nader in beeld gebracht. 

Uit het kentekenonderzoek blijkt het aandeel doorgaand verkeer op alle richtingen door de 

gemeente 7% is. Op de doorgaande noord-zuid relatie (N638) is minder doorgaand verkeer 

aanwezig. Het merendeel van het verkeer heeft een herkomst en/ of bestemming in een van 

de kernen of bedrijventerrein Nijverhei. 

Belangrijkste relaties: 

• Rucphenseweg via het centrum van Rucphen naar Zundertseweg en andersom. (13%) 

• Gebrande Hoefstraat via centrum van Rucphen naar Zundertseweg en andersom. ( 4%) 

• Ruchpenseweg via centrum van Rucphen naar Schijfse Vaarkant en andersom. (5%) 

• Vosdonkseweg via Sprundel naar Vorenseindseweg en andersom. (15%) 

• In Sint Willebrord via de Poppestraat, de Bremstraat en de Kaaistraat richting 

bedrijventerrein Nijverhei en andersom. (4%) 

• In Sprundel de Vosdonkseweg, Noorderstraat en Rucphensebaan voor het bereiken van 

bedrijventerrein Nijverhei en andersom. (5%) 

Vooral van de relatie Vosdonkseweg via Sprundel naar Vorenseindseweg en andersom 

wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Deze relatie kent meer verkeersbewegingen dan de 

relaties die door de kern van Rucphen lopen. 
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4.1.3 

Afbeelding 4.7 

Ongevallenkaart van geregi· 

streerde verkeersongevallen 

over de peri ode 2005-2007 

Bron. Dienst Verke 1 en 

Scheepvaart (DV5) 

Toeiichting 

Vierkant. wegvakongeval 

Cirkel. kruispuntongeval 

Blauw. totaalongeval 

Rood letselongeval 

Hel aantal ongeval/en wordt 

weergegeven door de omvang 

van de figuren 

4.1.4 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

VERKE ERSVEILIG HElD 

De verkeersveiligheid is in de kernen van Rucphen niet optirnaal. Het gaat hier voor

namelijk om subjectieve verkeersonveiligheid (de beleving van verkeersveiligheid) 

aangezien een ongevalanalyse heeft aangetoond dat in de praktijk geen sprake is van een 

grote verkeersonveiligheid. De locaties met ongevallen is terug te vinden in afbeelding 4.7. 

Slecht een ongevallenconcentratie5 is waargenomen biImen de gemeente. hl de Dorpsstraat 

van de kern Sint Willebrord is een ongevallenconcentratie te vinden welke voornamelijk 

gerelateerd is aan parkeerongevallen. Vanwege de lage registratiegraad van ongevallen met 

uitsluitend materiele schade is het mogelijk dat zieh ook elders ongevallenconcentraties 

bevinden. In de ongevallencijfers zijn deze locaties niet terug te vinden. 
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De kernen Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord kenmerken zieh door bebouwing dieht op 

de weg. Ais gevolg van de verkeersdrukte, welke deels veroorzaakt wordt door het aandeel 

vrachtverkeer, is sprake van geluidhinder. Op de doorgaande route door Rucphen is sprake 

van een groot aantal woningen dat op de A-lijst staat qua geluidsbelasting. Daarnaast is het 

wegprofiel in de kern vrij smal, zodat vrachtwagens elkaar moeilijk kunnen passeren. 

Het gevolg is een subjectieve verkeersonveilige siluatie en een slechte/moeilijke 

oversteekbaarheid (barrierewerking). 

5 Ongevallenconcentratie: wegweg of kruispunt waarop in 3 aaneengesloten jaren 12 ongevallen hebben 

plaatsgevonden. 
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4.2 

4.2.1 

4.2·2 

Tabel4.3 

Verkeersbelasting in de 

autollome ontwikkeling 2020 

(mvVetmaal) 

Bran. GGA verkeersmade/ 

West-Brabant 2008 West

Brabant 

4.2.3 

OMLEGGING RUCPHEN N63S/ 

AUTONOME ONTWIKKELING 

VERKEERSSTRUCTU UR 

Ten aanzien van de verkeersstructuur verandert er in de autonome situatie niet veel. 

De hoofdstructuur binnen de kernen van Rucphen vormt nog steeds een knelpunt. 

Het regionaal verbindende wegennet is niet compleet, waardoor het doorgaande verkeer 

door de bebouwde kom van de gemeente Rucphen moet rijden. 

VERKEERSAFWIKKELING EN DOORSTROMING 

In de autonome ontwikkeling neemt de hoeveelheid verkeer toe. In tabe14.3 zijn de 

etmaalintensiteiten voor de belangrijkste wegen uiteengezet. 

Straatnaam Autonome ontwikkeling (mvtietmaal) Toename t.O.V. 2005 

Rucphenseweg 11.200 37% 

Sint Martinusstraat 9.650 35% - -
Schijfse Vaartkant 

1- -
Gebrande Hoefstraat 

1.900 8% 

3.100 8% -- .- -- --- -----
Raadhuisstraat 10.550 25% - --
Zundertseweg 3.500 23% -
Rucphensebaan I Sprundelsebaan -- - 4.950 19% 

Noorderstraat 11.350 15% -
Kaaistraat 3.500 27% - - -
Poppestraat 13.900 19% 

In vergelijking met de huidige situatie laat de autonome ontwikkeling ongeveer hetzelfde 

beeld zien. Ook hier zijn binnen de gemeente, zowel in de kernen als het buitengebied, 

nauwelijks knelpunten te vinden die de verkeersafwikkeling negatief bemvloeden. 

In het centrum van Rucphen en op de snelweg AS8 benadert de II C-waarde een kTitische 

grens waardoor hier kans is op congestie. (bron: GGA Verkeersmodel West-Brabant 2008). 

Ook nabij afslag 19 Vosdonk op de AS8 blijft de kans op congestie bestaan. Binnen de 

gemeente Rucphen bevinden zich in 2020 geen locaties waar structure Ie congestie op treedt, 

knelpunten zijn dus niet aanwezig. 

VERKEERSVEILIGHEID 

De autonome ontwikkeling op het gebied van verkeersveiligheid kan worden getypeerd op 

basis van twee ontwikkelingen: 

• Groei van het gemotoriseerde verkeer. 

• Duurzaam Veilig. 

Als gevolg van de groei van het verkeer neemt de verkeersonveiligheid toe. Er is een directe 

koppeling tussen de toename van verkeersintensiteiten en de verkeersonveiligheid. 

Dit betekent dat vorm, functie en gebruik verder uit elkaar komen te liggen. 

Aan de andere kant is er de afgelopen jaren al veel gemvesteerd in het Duurzaam Veilig 

inrichten van de infrastructuur en de daarbij behorende maatregelen op het gebied van 

gedragsbemvloeding. In de komende periode worden, zover nog niet gebeurd, alle wijken 

binnen de gemeente Rucphen ingericht conform Duurzaam Veilig. 
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4.2.4 

4.3 

OMLEG GING RUCPH EN N6381 

De hoofdstruduur bllmen de bebouwde kommen is nog niet Duurzaam Veilig ingericht. 

Zolang het gebruik van deze hoofdstruduur niet wordt aangepast aan de vormgeving, zal 

de verkeersveiligheid hier niet verbeteren. Vanwege ruimtegebrek is het echter niet mogelijk 

de vormgeving van de weg aan het (huidige) gebruik aan te passen. 

AI met al za l de verkeersveiligheid in de autonome situAt ie verslechterell door de groel van het 

au toverkeer. Deze negal ieve ontwikkcHng za l deels w orden opgeheven dool maatregelen in het 

kader van aanleg en verbetering van w egen en Duurzaam Veilig onlw lkkellngen. 

VERKEERSLEEFBAARHEID EN BARRIEREWERKING 

BiImen de kernen van Rucphen nemen de leefbaarheidsproblemen toe. Dit vanwege de 

toename van het verkeer, het gebruik van de infrastructuur dat niet in overeenstemming is 

met de fundie van de weg en de barrierewerkll1g van de hoofdstructuur. Enkel binnen de 

woonwijken zal sprake zijn van een positieve ontwikkeling vanwege de inriehtillg als 

30 km-zones. 

PROBLEEMjiCHETS 

Ten aanzien van de huidige en autonome situatie in de gemeente Rucphen zijn de volgende 

probleemstellingen geformuleerd. 

Verkeersstructuur 
In de gemeente Rucphen is veel verkeer aanwezig met als bestemming bedrijventerrein 

Nijverhei. Het verkeer van en naar dit bedrijventerrein is gedwongen door de kernen te 

rijden, het bedrijventerrein kent namelijk geen ontsluitingsroutes buiten de kernen om. 

Vooral de relaties AS8 - Rucphen - Nijverhei en AS8 - Sint Willebrord - Sprundel

Nijverhei worden veel gebruikt. Het verkeer van en naar Nijverhei wordt in de kernen 

ervaren als doorgaand verkeer, op de schaal van de gemeente is dit bestemmingsverkeer. 

PROBLEEMSTELLING 

1
1
. 

De regionale ontsllllting N638 (deMing AS8 en Zundert l van het bedrij venlerrein 

Nijverhei Is door he l onlbreken van enkele schake 1 onvoldoende. 

Verkeersafwikkeling en doorstroming 
De absolute verkeersintensiteiten in de kernen in relatie tot de fundie van de wegen vormen 

niet direct een knelpunt. Er is geen sprake van structurele congestie of capaciteitsproblemen. 

De belangrijkste ontsluitingwegen worden echter niet aIleen gebruikt door lokaal verkeer, 

maar ook door regionaal verkeer. 

PROBLEEMSTELLING 

1
2

. 
De situering en vormgeving van de N638 door de kern van Rucphen past niet bij de 

regionale ontsluitingsfunctie van de N638 (tussen AS8 en A 16). 

Verkeersveiligheid 
De combinatie van het verkeer en het hoge aandeel vrachtverkeer is niet afgestemd op de 

vormgeving van de wegen. De bestaande wegen ll1 de gemeente Rucphen zijn enkelbaans 

en kelmen aanliggende, vaak dieht op de weg staande woonbebouwing. 

Grote ongevallenconcentraties worden niet waargenomen. 
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4.4 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

PROBlEEMSTElLiNG 

3. De (vooral subjectieve) lokale verkeersonveiligheid binnen de gemeente Rucphen wordt 

vooral veroorzaakt door snelheidsverschillen van het gemotoriseerde verkeer en het niet 

voldoen van de vormgeving van de weg aan het gewenste gebruik Vrachtverkeer heeh 

hierin een hoog aandeel. 

Verkeersleefbaarheid en barrierewerking 

De hoeveelheid verkeer is niet afgestemd op de gewenste verblijfsfunctie in Rucphen, 

Sint Willebrord en Sprundel (scholen, winkels, et cetera). De hinder van verkeer leidt tot 

knelpunten qua leefbaarheid (geluid) en barrierewerking (oversteekbaarheid). 

PROBlEEMSTElLiNG 

1
4

. 
In de huidige en autonome situatie voldoet de vormgeving van de lokale hoofdstructuur 

van de kernen Rucphen, Sint Willebrord en Sprundel niet aan het gebruik. 

DOELSTELLING 

In de startnotitie Omleiding Rucphen N638 (26 oktober 2006) is de volgende doelstelling 

geformuleerd. 

HET ONTWIKKElEN VAN EEN DUURZAME OPlOSSING* VOOR DE lEEFBAARHEIDSPROBlEMATIEK 

VEROORZAAKT DOOR HET VERKEER IN DE KERNEN VAN RUCPHEN, SPRUNDEl EN SINT 

WlllEBRORD. DE OPlOSSING DRAAGT BU AAN HET VERBETEREN VAN DE BEREIKBAARHEID VAN 

HET BEDRUVENTERREIN NUVERHEI EN DE BINNENTUIN. HET ONTLASTEN VAN DE KERNEN 

RUCPHEN. SPRUNDEl EN SINT WlllEBRORD MET HET BESTEMMINGSVERKEER VOOR NUVERHEI EN 

HET VERBETEREN VAN DE CONTINUITEIT VAN DE WEGENSTRUCTUUR N638. BU HET REALISEREN 

VAN DE OMlEIDING ZUllEN BESTAANDE WAARDEN EN FUNCTIES IN HET GEBIED ZOVEEl 

MOGElIJK WORDEN ONTZIEN EN WAAR MOGELlJK VERSTERKT. 

* Met een duurzame oplossing wordt in dit kader bedoeld: 

• Ben oplossing, waarbij de gesignaleerde problemen daadwerkelijk worden opgelost en 

niet verplaatst worden naar een ander deel van het gebied. 

• Ben oplossing die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een 

gebiedsontsluitingsweg, onder meer met betrekking tot het principe 'Duurzaam 

Veilig'. 

• Een oplossing voor de lange termijn (grote toekomstwaarde). 

• Zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke materialen en werkwijzen. 

• De leefbaarheid in de kernen verbetert. 

Ten aanzien van het aspect verkeer in het MER zuBen de alternatieven getoetst worden in 

hoeverre zij in staat zijn aan deze doelstelling te voldoen. 
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5.1 

5.1.1 

CONTINUITEIT 

OMLEGG ING RUCPHEN N638 1 

Verkeerseffecten 

In dit hoofdstuk wordt per altematief getoetst wat het oplossende vermogen is ten aanzien 

van de beschreven problematiek. De altematieven worden op regionaal en lokaal niveau 

beoordeeld vanwege het schaalniveau tussen de provincie en de gemeente (regionaal en 

lokaal) en de verschillende hiermee gepaard gaande belangen. Het gaat hierbij om de 

onderstaande criteria. 

Regionale effecten 

• ContinuHeit wegenstructuur. 

• Kwaliteit van de verkeersafwikkeling. 

• hwloed verkeersveiligheid. 

• Barrierewerking. 

loka/e effecten 

• Verandering van de verkeersleefbaarheid . 

• Invloed verkeersveiligheid. 

In paragraaf 5.1 is het beoordelingskader uitgelegd en verantwoord waama in paragraaf 5.2 

uitgelegd wordt hoe de scores per criterium vastgesteld zijn. Tenslotte voIgt in paragraaf 5.3 

per altematief de effectbesehrijving inclusief een beoordeling van de effecten. 

BEOORDELINGSKADER 

Het beoordelingskader voor de altematieven, is opgesteld vanuit de startnotitie en de door 

de gemeenteraad vastgestelde Richtlijnen voor het MER. Daamaast is het beoordelingskader 

afgestemd op de probleemschets van de huidige situatie en de autonorne ontwikkeling (zie 

hoofdstuk 4) . 

REGIONAlE EFFECTEN 

Continui"teit verkeersstructuur 

De N638 maakt deel uitvan het regionaal verbindend net. De weg is gecategoriseerd als 

gebiedsontsluitingsweg type II met een snelheidsregime van 80 krn/uur. Indien binnen het 

alternatief wegvakken voorkomen die lager geeategoriseerd zijn, heeft dit gevolgen voor de 

eontinuYteit van de wegenstructuur. Een onderbroken wegenstructuur seoort slechter dan 

een niet onderbroken wegenstructuur. 

Daarnaast moeten de verkeersintensiteiten voldoen aan de bandbreedte van een 

gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom'. Hoe groter de afwijking van de 

verkeersintensiteiten buiten de bandbreedte, hoe slechter het alternatief scoort. 

6 Gebaseerd op PVVP Noord-Brabant en CROW Handboek Wegontwerp. 
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Tabel 5.4 

Categorisering 

gebiedsontsluitingswegen 

(bron C ROW-publicdtie 116) 

I/C-WAARDE 

Tabel5.5 

Overzicht I/Cwaarde in relatie 

tot de doorstroming 

DOORSTROMING 

OMLEGGING RU(PHEN N6381 

Bandbreedte 5nelheidsregirne # rijstroken 
~~~ . .. 

Gebiedsontsluitingswegen type I 
- binnen bebouwde korn 
- buiten bebouwde korn ----------------
Gebiedsontsluitingswegen type" 
- binnen bebouwde korn 
- buiten bebouwde korn 

etrnaallntensltelt (rnvt.) 

10.000 - 20.000 
12.000 - 20.000 

4.000 - 10.000 
6.000 - 15.000 

De alternatieven worden als voIgt beoordeeld: 

50 krn/uur 
80 krn/uur 

50 krn/uur 
80 krn/uur 

2x2 

2 xl 

• Onderbrekingen of minder directe verbindingen scoren negatief. Dit wordt kwantitatief 

bepaald. 

• Kwalitatief wordt bepaald of het weI of niet voldoen aan de wegcategorisering: weI 

voldoen scoort positief, en niet voldoen scoort negatief. 

Kwaliteit van de verkeersafwikkeling en doorstroming 
Een graadmeter voor de verkeersafwikkeling is de verhouding tussen de intensiteit van het 

verkeer (de hoeveelheid auto's en vrachtwagens) en de capaciteit (de hoeveelheid verkeer 

die een weg maximaal kan verwerken). Dit wordt de I/C-waarde genoemd en is in beeld 

gebracht voor het gebied buiten de kernen Rucphen, Sprundel en Sint Wiliebrord. De I/C

waarde geeft de congestiegevoeligheid van een wegvak aan. Zolang de capaciteit 

aanmerkelijk grater is dan de intensiteit ontstaan geen problemen met de 

verkeersafwikkeling. De verkeersafwikkeJing wordt echter stroever naarmate de intensiteit 

dichter nadert tot de capaciteit. 

De kritische grens van de I/C-waarde ligt bij 0,85. Op dat moment kan het verkeer nog 

doorrijden, maar hoeft er maar weinig te gebeuren en de eerste vertragingen zijn een feit. 

Bij een I/C-waarde van 1,0 is de intensiteit gelijk aan de capaciteit. Theoretisch moet verkeer 

dan nog kunnen rijden, maar als gevolg van snelheidsverschillen en de reactietijd van 

automobilisten ontstaan opstoppingen (korte wachtrijen) en is er sprake van langzaam 

rijdend verkeer. Bij een I/C-waarde hoger dan 1,0 ontstaan er structurele files (lange 

wachtrijen). 

lie waarde Doorstrorning 
lIe < 0,85 Vrije doorstrorning van het verkeer 
0,85 S lie s 1,00 Langzaarn rijdenl stilstaand verkeer 
1,00 < I/e Structurele filevorrning 

Voor de verkeersafwikkeling wordt uitgegaan van de ochtendspits als maatgevende 

periode. In deze periode is er sprake van gecombineerd gebruik van het wegennet door 

zowel bewoners die vertrekken van huis naar het werk als aankomende werknemers van 

bedrijven. In de avondspits vinden tegenovergestelde stromen plaats. Echter is in de 

avondspits de spreiding grater waardoor de I/C-waarden gemiddeld lager zijn . 

De doorstroming op de nieuwe traces wordt kwantitatief beoordeeld op basis van de 

gemiddelde I/C-verhoudingen op het trace in combinatie met het aanwezig zijn van 

knelpunten in de I/C-verhouding (aantal km weglengte met een I/C-verhouding hoger 

dan 0,85). 
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DUURZAAM VEILIG 

RISICO OP CONFLICTEN 

MENGING VERKEER 

OMRIJAFSTAND 

5.1.2 

lEEFBAARHEID 

OMLEGGING RUCPHEN N63s 1 

Invloed op verkeersveiligheid 

De verkeersveiligheid kan op meerdere manieren worden beoordeeld. Het eerste aspect is 

de inrichting van het nieuwe trace. Uitgangspunt is dat het nieuwe trace wordt ingericht 

conform de laatste richtlijnen van Duurzaam Veilig. Daarin zullen de alternatieven dus niet 

vel'schillen . 

Een tweede aspect waarop beoordeeld is, is het aantal aansluitingen op het nieuwe trace 

(risico op conflicten). Bet aantal aansluitingen bepaalt hoe goed of slecht een alternatief 

scoort. Daarbij scoren aansluitingen waar langzaam verkeer gelijkvloers kruist met het trace 

zwaarder in de beoordeling dan een ongelijkvloerse kruising. Bij de gelijkvloerse kruisingen 

geldt dat een ongeregeld of geregelde kruising negatiever wordt beoordeeld dan een 

rotonde. Het risico op conflicten wordt kwalitatief in beeld gebracht. 

Het derde aspect ten aanzien van verkeersveiligheid is het feit of er sprake is van menging 

van langzaam en snelverkeer. Deze menging zorgt voor een toenemende kans op 

ongevallen, een alternatief met menging wordt daarom negatiever beoordeeld. Menging 

van verkeer is kwantitatief in beeld gebracht. 

Barrierewerking 

Door de nieuwe traces worden bestaande langzaam verkeersverbindingen doorsneden. Per 

altematief is kwantitatief in beeld gebracht in hoeverre de routes gericht op de middelbare 

school aan de Bosheidestraat en naar het sportcomplex aan de Kozijnenhoek veranderen 

(deze locaties zijn beide centrale publieke voorzieningen binnen de gemeente). Om te 

bepalen of de routes richting de voorzieningen veranderen, wordt uitgegaan van de 

maximale acceptabele omrijdafstand (factor 1,2) zoals vastgelegd in de provinciale fietsnota. 

De omrijdafstanden zijn bepaald aan de hand van de gegevens van het Nationale Wegen 

Bestand. Bij het bepalen van de omrijdafstand voor langzaam verkeel' is gerekend vanuit het 

centrum van de kernen. 

lOKAlE EFFECTEN 

De lokale effecten van de altematieven zijn opgedeeld naar de drie kernen. 

Verandering in verkeersleefbaarheid 

De verandering in de verkeersintensiteiten geeft weer in welke mate de leefbaarheid wordt 

befuvloed. Aan de hand van de omvang van de toe- of afname van de verkeersintensiteiten 

is beoordeeld in hoeverre de leefbaarheid in de kernen Rucphen, Sprundel en Sint 

Willebrord wordt bei'nvloed: 

• Een afname van het verkeer met meer dan 30%7 betekent een significante verbetering van 

leefbaarheid. 

• Een toename van het verkeer met meer dan 20% betekent een significante verslechtering 

van de leefbaarheid. 

Hoe groter de toe- dan wei afname van de verkeersintensiteiten binnen de kernen, hoe betel' 

dan weI slechter het alternatief wordt beoordeeld. De verbetering of verslechtering van de 

leefbaarheid wol'dt kwalitatief beschl'even. 

7 Waarden zijn vastgesteld in overleg met de Gemeente Rucphen en de Provincie Noord-Brabant. 
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VERKEERSVEILIGHEID IN DE 

KERNEN EN 

BEREIKBAARHEID 

PUBlIEKSVOORZIENINGEN 

5.2 

Tabel5.6 

Scoretoekenning ten opzichte 

van de referentiesituatie 

In het kader van de MER

systematiek worden aile 

alternatieven beoordeeld 

ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling 

(AO), oftewel de 

referentiesituatie. 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

De alternatieven en de referentiesituatie zijn met elkaar ·vergeleken door op een aantal vaste 

locaties binnen de kern de etmaalintensiteiten met elkaar te vergelijken. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de kernen Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord. Deze locaties 

zijn in de effectbeschrijving nader beschreven. 

Invloed op verkeersveiligheid 
De verkeersveiligheid op lokaal niveau wordt beoordeeld door de verkeersveiligheid in de 

kernen in de huidige situatie te vergelijken met de situatie die ontstaat bij ontwikkeling van 

een van de alternatieven. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid op een kwalitatieve wijze 

beoordeeld door te bepalen in hoeverre de belangrijkste publieksvoorzieningen bereikbaar 

zijn vanuit de kernen, zonder dat deze eerst een of meerdere drukke wegen gekruist moeten 

worden. Onder een drukke weg wordt in dit MER een gebiedsontsluitingsweg verstaan. Bij 

het doorkruisen van deze wegen is het risico op een conflict groot. De beoordeling hangt 

ook af van de wijze waarop de kruising met de weg wordt vormgegeven. 

SCORE TOE KENNING 

Bij de effedbeschrijving is de volgende scoremethodiek gebruikt am de verschillende 

alternatieven te beoordelen. 

Score 
Zeer negatief effect 
Ne atief effect 
Be erkt negatief effect 
Neutraal effect --- -
Be erkt posltief effect 
Positief effect 
Zeer ositief effect 

De referentiesituatie is neutraal gesteld (score nul). Indien het alternatief ten opzichte van de 

referentiesituatie positief of negatief scoort, dan zijn deze effecten aangeduid met 

respectievelijk + of -, afhankelijk van de ernst en omvang van het betreffende effect. 

Alternatieven worden dus niet ten opzichte van elkaar beoordeeld. 

Verschillende aspecten worden op basis van kwantitatieve gegevens beoordeeld. In het 

beoordelingskader wordt dan aangegeven welke grenzen zijn vastgesteld in overleg met de 

gemeente Rucphen en provincie Noord-Brabant. 

Voor een aantal aspecten geldt dat er sprake is van een kwalitatieve effectbeoordeling. 

Hierbij zijn geen harde grenzen geformuleerd. Bij de effectbeschrijving zal weI worden 

gemotiveerd waarom een alternatief dan beter of slechter scoort. 
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Tabel5.7 

Samenvatting 

effectbeschr ijving 

Tabel5.8 

Effectscores per alternatief ten 

opzichte van de referentie 

situatie 

5.3.1 

OM LEGGING RUCPHEN N63s1 

EFFECTBESCHRIJVING 

Hieronder is de totale overzichtstabel opgenomen van het beoordelingkader. 

Aspect Wijze van beoordelen Indicatoren 

Geko peld aan regionale doelstelling_ _ _ 

~wegenstructuur 

- verkeersafwikkeling 

Etma a I i nte ns ite ite n 

I/e -waardes 

- verkeersveiligheid 

Kwantitatief/Kwalitatief 

Kwantitatief 

Kwantitatief Aantal en typen aansluitingen 

__ '-_________ ..... Aantal e~ t¥~r1. .aansl~_itinge.n 

- verkeersleefbaarheid Etmaalintensiteiten 

- verkeers~eiligheid Ligging gebiedson~Juitlngswe~eh 

In tabelS.8 zijn de scores van de alternatieven ten opzichte van de referentiesituatie 

(autonome ontwikkeling) samengevat. Hierbij is rekening gehouden met de rUimtelijke en 

infrastructurele ontwikkelingen conform de autonome ontwikkeling. 

Beoordelingscriteria Ref. '-0 l-a l-b 2-0 2-a 3-0 4-0 4-b' 

Gekop eld aan regionale effecten 

0 ++ ++ ++ + 

1 
0/-

0 + + + + + + + + -
0 ++ ++ + + + + + 0/--

Barrierewerkin 0 0/- 0/- O!. 0 0 

Gekoppeld aan lokale effecten - - - -
Verkeersleefbaarheid r i ~r++ C· 

r li: -Rucph~ o ++ ++ ++ + 
- Sprundel 

~ % 0;+ 

... + ++ ++ ++ ++ - -
- Sint Willebrord 0/+ 0/+ + + 0/+ ++ 

Verkeersveilt heid 

+: -l~l I - Rucphen + + + + + 0/+ 0/+ + - - -
• S rundel + + + 0/+ 0/+ + + 0/+ --- -
- Sint Willebrord 0 0 o 0/- 0/- 0 0 0/-

REGIONALE EFFECTEN 

De effecten zijn bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. In de 2" subparagraaf zijn de 

effecten per criterium beschreven. 

Verkeersstructuur 

REFERENTIESITUATIE: 

In de referentiesituatie, de situatie in het jaar 2020 met inbegrip van de autonome ontwikkeling, 

is sprake van een verdere groei van het verkeer. Inmiddels zijn de kernen Rucphen, Sprundel en 

Sint Willebrord ingericht als 30 km-zone, uitgezonderd de hoofdstructuur . Het regionale verkeer 

beweegt zich via verschillende routes door het gebied zonder duidelijke sturing en transparantie 

van het wegennet. De robuustheid van het wegennet laat te wensen over, omdat de routes niet 

allemaal ingericht zijn voor de omvang van het verkeer. 

, Altematief 4-b wordt enkel verkeerskundig beschreven en niet als volledig altematief in het MER 

meegenomen. 
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VERKEERSINTENSITEITEN 
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Effecten Ref. '-0 '-a '-b 2-0 2-a 3-0 4-0 4-b 

We enstructuur 

Verkeersintensiteiten - -
Totaal Verkeerstructuur 

o ++ ---
o ++ 

o ++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

+ 

0/-

De alternatieven in Rucphen varieren qua ligging binnen de gemeente. Als gevolg hiervan 

treden verschillen qua verkeerstructuur op. Hierbij geldt dat de alternatieven 2-0, 2-a, 3-0 en 

4-b het minst scoren. Bij deze alternatieven is namelijk sprake van een gedeeltelijke 

afschaling van het trace van gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom naar gebieds

ontsluitingsweg bimlen de bebouwde kom. In verband met de continuileit van de wegen

structuur is dit niet wenselijk. Alternatief 4-b scoort qua wegenstructuur het meest negatief 

aangezien een gedeelte van het trace over een bestaande weg van de kern Sint Willebrord 

loopt. Het gevolg hiervan is dat de wegenstruetuur wordt onderbroken. 

Vanwege de continu'iteit van de wegenstructuur scoren de alternatieven 1-0, I-a, I-b en 4-0 

positief; het gehele trace wordt aangelegd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde 

kom. De alternatieven 1-0, I-a en I-b seoren beter dan alternatief 4-0 aangezien deze 

alternatieven een direetere verbinding (kortere afstand) vormen tussen de ASS in het 

noorden en de A16 in het oosten. Alternatief I-b scoort het beste vanwege de doorsteek 

Ruephenseweg - Gebrande Hoefstraat. Deze doorsteek zorgt ervoor dat doorgaand verkeer 

op de relatie Gebrande Hoefstraat - Sint Martinusstraat niet door de kern van Ruephen hoeft 

te rijden. Gezien het feit dat de doorsteek geen deel uitmaakt van de regionale 

wegenstruetuur, he eft de aan- of afwezigheid van de doorsteek eehter geen invloed op de 

score. 

Wanneer gekeken wordt naar de verkeersintensiteiten op het nieuwe trace in relatie tot de 

wegeategorisering, seoren de alternatieven 1-0, I-a, I-b, 4-0 en 4-b goed. De 

verkeersintensiteiten passen ruim binnen de bandbreedte conform de wegeategorisering 

(zie tabelS.4) en hebben dan ook voldoende resteapaciteit om eventuele verdere groei van 

het verkeer op te vangen. Alternatieven 1-0, I-a, I-b seoren gelijkwaardig aan elkaar en beter 

dan de alternatieven 4-0 en 4-b, aangezien zij in staat zijn om meer verkeer aan te trekken. 

De alternatieven 2-0, 2-a en 3-0 seoren minder positief. Deze alternatieven vallen binnen de 

bandbreedten conform de wegeategorisering, maar zij hebben minder resteapaciteit. 

Dit geldt voor het gedeelte van het trace wat binnen de bebouwde kom ligt. Alternatief 3-0 

scoort hierin het minst negatief aangezien de restcapaciteit groter is dan bij beide andere 

alternatieven 2-0 en 2-a. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Niet van toepassing. 

Verkeersafwikkeling 

REFERENTIESITUATIE: 

In de referentiesituatie komt de verkeersafwikkeling beperkt onder druk te staan. Grote 

knelpunten zijn niet aanwezig, Het verkeer heeh enkel in het centrum van de kern Rucphen. 

nabij afslag 19 Vosdonk met de A5S en op de A5S zelf last van een matige verkeersafwikkeling . 

De A5S va It echter buiten het studiegebied. 

ARCADIS 1 30 



OMLEGGING RUCPHEN N638 1 

Voor elk alternatief is bekeken wat de lIC-waarde bedraagt in de ochtendspits. Ken

KNElPUNTEN IfC-WAARDE merkend voor aile alternatieven is dat bij geen enkel alternatief lIC-waarden aanwezig zijn 

die de 0,85 overschrijden. Enkel nabij afrit 19 Vosdonk is te zien dat bij alJe alternatieven de 

I/C-waarden de 0,85 benaderen. Dit knelpunt was ook al aanwezig in de referentiesituatie. 

DOORSTROMING 

LANGZAAM VERKEER 

Op de traces zelf is te zien dat het verkeer op de alternatieven 4-0 en 4b het beste kan 

doorstromen en op de alternatieven 2-0 en 2-a het minste. Echter in de praktijk zal tussen de 

alternatieven geen verschil merkbaar zijn aangezien de lIC-waarden bij alle alternatieven 

relatief laag zijn. De alternatieven zijn daarom hierin niet onderscheidend. 

Mitigerende en compenserende maatrege/en 
Niet van toepassing. 

Verkeersveiligheid 

REFERENTIESITUA TIE: 

Vanwege de groei van de intensiteiten op het wegennet, neemt in de referentiesituatie de 

verkeersonveiligheid verder toe. De verandering in de onveiligheid doet zich in het bijzonder op 

het hoofdwegennet voor aangezien de woongebieden in 2020 als 30 kmfuur verblijfsgebied zijn 

ingericht. 

De verkeersveiligheid is getoetst aan de hand van het aantal aansluitingen op het nieuwe 

trace. De verkeersveiligheid zal in alle alternatieven verbeteren doordat het aantal 

aansluitingen op de hoofdstructuur ten opzichte van de referentiesituatie zal afnemen. 

Als uitgangspunt is genomen dat alle nieuwe kruispunten worden ontworpen met de 

gedachte dat het voor langzaam verkeer mogelijk moet zijn om in twee keel' over te steken. 

Aangezien bij aile aansluitingen langzaam verkeer aanwezig is zijn de alternatieven hierin 

niet onderscheidend. 

In tabe15.9 is het aantal en type aansluitingen per alternatief weergeven. De aansluitingen 

van de alternatieven op de bestaande wegenstructuur vinden plaats via rotondes, 

(on)geregelde kruispunten en via ongelijkvloerse aansluitingen. Enkel in de alternatieven 1-

AANTAL AANSLUITINGEN a, 2-a en 4-b zijn ongeregelde kruisingen aanwezig. Aangezien de kans op conflicten op dit 

type kruispunt grater is dan op een IOtonde of ongelijkvloerse aansluiting, worden deze 

aansluitingen negatiever beoordeeld. In de alternatieven 1-0, I-a en I-b wordt een 

fietstunnel gerealiseerd nabij de Jan Vermeerstraat. De fietstunnel wordt als voiledige 

aansluiting meegenomen bij de beoordeling. Dankzij de fietstunnel, een ongelijkvloerse 

aansluiting, scoren de alternatieven 1-0 en I-a, ondanks een gelijk aantal aansluitingen, beter 

in vergelijking met de alternatieven 3-0 en 4-0. Tabel 5.9 laat ook zien dat in alternatief 4-b 

veel aansluitingen aanwezig zijn wat de negatieve score verklaard. 

ARCADIS I 31 



Tabel 5.9 

Aantal aansluiti ngen per type 

aansluiting per alternatief 

MENGING VAN VERKEER 
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Veel van deze kruispunten zijn gelegen op de bestaande wegenstructuur waardoor het niet 

mogelijk is voor langzaam verkeer om in twee keer over te steken. 

Aantal aanslultfngen Ref. 1-0 l-a 1-b 2-0 2-a 3-0 4-0 4-b 
Rotonde 0 5 5 5 8 10 6 6 6 

Ongeregelde (voorrangs)kruispunt 0 0 0 2 0 8 0 0 9 

Tunnel 0 1 1 1 0 0 0 0 0 - -
Totaal 0 6 6 8 8 10 6 6 15 

Menging van verkeer vindt enkel plaats in de alternatieven lob, 2-a en 4-b. In de 

alternatieven l-b en 2-a wordt de doorsteek Rucphenseweg - Gebrande Hoefstraat 

gerealiseerd en in alternatief 4-b wordt gebruik gemaakt van de bestaande wegenstructuur 

(Bremstraat en Kaaistraat) in Sint Willebrord. De bestaande wegenstructuur he eft en de 

doorstreek krijgt fietssuggstiestroken. Dit houdt in dat menging plaatsvindt van langzaam

en snelverkeer. Als gevolg hiervan scoren de hierboven genoemde alternatieven minder 

goed ten opzichte van de alternatieven 1-0, I-a, 2-0, 3-0 en 4-0. Alternatief 4-b scoort hierin 

het slechtste. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Voor het alternatief 4-b kan de verkeersveiligheid verbeteren door het aanleggen van een 

vrijliggend fietspad voor het tracegedeelte binnen de bebouwde kom. Onbekend is of dit 

mogelijk is in verband met het ruimtebeslag. 

Conform de wegcategorisering (erftoegangsweg) is het niet noodzakelijk vrijliggende 

fietspaden aan te leggen voor de doorsteek in de alternatieven l-b en 2-a. 

Barrierewerking 
Voor elk alternatief is in beeld gebracht in hoeverre het nieuwe trace een belemmering 

vormt voor de middelbare school en het sportcomplex De Vijfsprong. In de tabel wordt een 

samenvattend overzicht gegeven voor de kernen Rucphen, Sprundel en Sint Willebrord. 

REFERENTIESITUATIE: 

l in de referentiesituatie kunnen fietsers via rechtstreekse routes naar de middelbare school aan 

de Bosheidestraat en naar sportcompiex De Vijfsprong fietsen . 

Effecten Ref. '-0 '-a '-b 2-0 2-a 3-0 4-0 4-b 

Middelbare school 
S ortcomplex de Vijfsprong 
Totaal 

Middelbare school 

o 
o 
o 

0/- 0/- 0/- o 
0/-

0/-

o 
01-

0/-

o 
0/-

0/-

o 
o 
o 

In de kern Rucphen is in de Bosheidestraat het Munnikenheide College gevestigd. Voor de 

kern Rucphen vormen de alternatieven geen barriere om de school te bereiken. 

De alternatieven 1-0, I-a en l-b vormen voor de kern Sint Willebrord een beperkte barriere 

aangezien de Kozijnenhoek is afgesloten. Fietsers kunnen de school bereiken via de 

Bernhardstraat in plaats van de Kozijnenhoek. De omrijdafstand bedraagt hier ongeveer 1,1 

wat binnen de marge is van de provinciale fietsnota (1,2). 

In de altematieven 2-0, 2-a, 3-0, 4-0 en 4-b wordt de route naar de middelbare school vanuit 

Sint Willebrord niet belnvloed. Deze alternatieven scoren daarom gelijkwaardig aan de 

referentiesituatie. 

o 
o 
o 
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Voar de kern Sprundel vormen de altern a Heven geen barriere aangezien voor het bereiken 

van de school niet omgereden hoeft te worden. De alternaHeven seoren voor Sprundel 

daarom gelijk aan de referentiesituatie. 

5portcomplex de Vijfsprong 

Vanuit de kern Ruephen vormen de alternatieven 1-0, I-a en I-b een beperkte barriere voor 

het Sporteomplex de Vijfsprong. Om het sporteomplex te be rei ken dient gebruik te worden 

gemaakt van de nieuwe fietstunnel in de Jan Vermeerstraat of moet omgereden warden via 

bedrijventerrein de Nijverhei. De omrijdafstand bedraagt ongeveer 1,2 wat tegen de 

maximale norm aanzit. 

Voar de overige kernen, Sprundel en Sint Willebrord, vormen de alternatieven 1-0, I-a en 

I-b geen barriere. Deze alternatieven seoren daarom neutraal. Alternatieven 2-0 en 2-a 

vormen enkel voor de kern Sint Willebrord een barriere. Aangezien de omrijdafstand nihil 

is, scoort dit alternatief beperkt negatief ten opzichte van de referentiesituatie. Alternatief 3-

D scoort beperkt negatief aangezien het sporteomplex enkel vanuit noord Ruephen minder 

goed bereikbaar is. De alternatieven 4-0 en 4-b kennen voor de kernen geen barrierewerking 

en seoren daarom gelijk aan de referentiesituatie. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

De barrierewerking voor het langzaam verkeer kan geneutraliseerd worden door het 

aanleggen van een ongelijkvloerse aansluiting waardoor de aansluiting als het ware niet 

bestaat. 

LOKALE EFFECTEN 

De effeeten zijn bepaald ten opziehte van de referentie situatie. In de 2' subparagraaf zijn de 

effeeten per criterium besehreven. 

Verkeersleefbaarheid 

De alternatieven zijn beoordeeld op de mate van probleemoplossend vermogen ten aanzien 

van de leefbaarheid in de kernen. 

REFERENTIESITUATIE: 

In de referentiesltu3tie zijn de woonwiJken binnen de gemeente Rucphen ingericht als 

30 km-zone. D hoofdstructuur is nog niet als zodanig ingericht waardoor deze wegen worden 

gebru lkl om le ontsluiten. De verkeersintensiteiten zijn daardoor relatief hoog wat de 

leetbaarheid nlet ten goede komi. 

- Sint Willebrord 

Rucphen 

o 
o 

+ 

0/+ 
+ 

0/+ 
+ 

0/+ 

++ 

+ 

++ 

+ 

++ 

0/+ 

++ 

0/+ 

In de kern Rucphen zijn de telpunten in de Sint Martinusstraat, de Gebrande Hoefstraat, de 

Raadhuisstraat en de Schijfse Vaartkant gebruikt om het effect van het alternatief op de 

leefbaarheid te bepalen. Te zien is dat aIle alternatieven, op 4-0 en 4-b na, ill staat zijn om de 

leefbaarheid in Ruephen Significant (-30% / + 20%) te verbeteren. Ze scoren daarom zeer 

positief, de alternatieven 4-0 en 4-b scoren positief. Alternatieven I-a en I-b zijn in staat om 

voor de grootste verbetering te zorgen. 

I, '" I ~'OOII" ' ... " ARCADIS 133 



label 5.10 

Velgelljking per alternatief 

I 0 v de I·eferentlesitllatie van 

de gemiddelde afllame vall dE' 

etrnaairntellsiteitell op de 
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Effecten Ref. 1-0 I-a l-b 2-0 2-a 3-0 4-0 4-b 

Sint Martinusstraat 0 -50% -50% -56% -43% -47% -47% -30% -18% 

Gebrande Hoefstraat 0 -40% -40% -42% -34% -34% -31% -11% -14% 

Raadhuisstraat 0 -75% -76% -76% -69% -69% -73% -59% -59% 

Schijfse Vaartkant 0 -30% -39% -28% -18% -23% -37% -15% -18% 

belangrijkste wegen in de kern De doorsteek Rucphenseweg - Gebrande Hoefstraat in de alternatieven I-b en 2-a zorgt 

Rucplren voor een beperkte verbetering van de leefbaarheid ten opzichte van het alternatief zonder 

doorsteek. Dit verschil is echter te klein om tot uitdrukking te komen ill de beoordeling van 

het alternatief ten opzichte van het alternatief zonder doorsteek. 

label 5.11 

Vergelijking per alternatief 

to v de referentiesituatie van 

de gerniddelde afname van de 

etmaalintensiteiten op de 

Sprundel 
In de kern Sprundel zijn de telpunten ill de Rucphensebaan, Vorenseindseweg, Sint 

Janstraat en de Noorderstraat gebruikt om het effect van de verschillende alternatieven op 

de leefbaarheid te bepalen. Ook hier is te zien dat aIle alternatieven in staat zijn de 

leefbaarheid te verbeteren. De alternatieven 1-0, I-a en I-b scoren hierin minder goed dan de 

overige alternatieven, aangezien zij niet in staat zijn voor een significante verbetering te 

zorgen terwijl de andere alternatieven hiertoe weI in staat zijn. 

Noorderstraat -15% 

belangrijkste wegen in de kern In de kern Sprundel is een beperkt positief effect waarneembaar van de doorsteek 

Sprundel Rucphenseweg - Gebrande Hoefstraat op de Rucphensebaan en de Vorenseindseweg ill het 

alterna tief 1-b. 

label 5.12 

Vergelijklng per alternatief 

t 0 v de referentiesituatie vall 

de gemiddelde afnarne van de 

etmaalintensiteiten op de 

belangrijkste wegen in de kern 

Sint Willebrord 
In de kern Sint Willebrord zijn de telpunten in de Nachtegaalstraat, Pastoor 

Bastiaansensingel, Poppestraat en Kaaistraat gebruikt om het effect van het alternatief op de 

leefbaarheid te bepalen. In deze kern is te zien dat enkel het alternatief 4-0 in staat is om de 

leefbaarheid significant te verbeteren waardoor dit alternatie£ zeer positief scaort. In het 

bijzonder de Kaaistraat is erg gevoelig voor het te kiezen alternatief. De alternatieven 2-0 en 

2-a hebben een positief effect op de leefbaarheid terwijl de alternatieven 1-0, 1-a, 1-b, 3-0 en 

4-b een beperkt positief effect hebben. 

Pastoor Bastiaansensin!l~ 0 

Poppestraat 0 2% 4% 7% 

Kaa istraat 0 23% -94% 32% 

Sinl Willebrord Effectvergelijking gehele gemeente 
Uit de bovenstaande effectbeschrijving blijkt dat aIle alternatieven in meer of milldere mate 

ill staat zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Afhankelijk van het alternatief scoren wegen 

er meer of mindel' positief. Dit verschil is ook per weg en per kern verschillend. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Niet van toepassillg. 
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Invloed op verkeersveiligheid 
De alternatieven zijn getoetst om te beoordelen wat het effect is van de alternatieven ten 

aanzien van de verkeersveiligheid in relatie met de voorzieningenconcentratie Binnentuin. 

REFERENTIESITUATIE: 

In de referentiesituatie zijn diverse voorzieningen verplaatst vanuit de kernen naar de nieuw 

gerealiseerde Binnentuin. De Binnentuin is gelegen tussen Rucphen, Sint Willebrord en 

bedrijventerrein de Nijverhei en bevat o.a. de volgende voorzieningen : 

- gemeentehuis 

- bank 

- bibliotheek . 

- heemkundering 

- wielermuseum 

- radio Rucphen FM 

- stichting MEE 

- woningstichting Zorgwonen 

- stichting Groenhuijsen 

Vanwege de toename van het verkeer op de hoofdstructuur is de kans op conflicten en 

daarmee de verkeersonveiligheid toegenomen. 

AIle alternatieven hebben een positief effect op de verkeersveiligheid in de kern Ruephen, 

doordat de alternatieven een verkeersonttrekkende werking in de kern van Ruephen 

hebben. Om de Binnentuin vanuit de kern Rucphen te bereiken is het in de alternatieven 1-0, 

1-a, 1-b, 3-0 en 3-a weI noodzakelijk om het nieuwe trace te doorkruisen. Aangezien in 

alternatief 3-0 en 3-a dit enkel mogeJijk is via geJijkvloerse aansluitingen (in de alternatieven 

1-0, I-a en 1-b is een fietstunnel aanwezig), scoort dit alternatief beperkt positief ten opziehte 

van de referentiesituatie (0/ +). De alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 hebben geen invloed op 

relatie Binnentuin - Rucphen en zijn hierin dus niet onderseheidend ten opzichte van de 

referentiesituatie. De alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 seoren positief ten opzichte van de 

referentiesituatie (+). 

Ook voor Sprundel geldt dat de alternatieven een verkeersontrekkende werking in de kern 

hebben, waardoor de verkeersveiligheid in de kern van SprundeJ toeneemt. De 

alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 moeten vanuit Sprundel doorkruist worden om de BiImentuin 

te bereiken. Deze alternatieven seoren daarom beperkt positief (0/ +) ten opzichte van de 

referentiesituatie. Voor de overige alternatieven geldt dit niet. Deze seoren daarom positief 

(+). 

De alternatieven hebben een beperkter effect voor de verkeersveiligheid in de kern St. 

Willebrord dan voor de kernen Rucphen en Sprundel. Op een aantal telpunten is sprake van 

een toename van de verkeersiI1tensiteiten (zie bijlage 1 

). Voor de kern St. Willibrord is er sprake van dat binnen de alternatieven 2-0, 2-a en 4-0 het 

trace doorkruist moet worden richting Binnentuin. Deze alternatieven seoren daarom lieht 

negatief ten opzichte van de referentiesituatie (0/-). 
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Ook hier geldt dat de alt rnatieven 1-0, 1-a, l -b, 3-0 n 3.-a geen invloed h bben op d l'elatie 

Bil1l1entuin - St. Willebrord, deze alL-el'l1atieven worden daarom neu traal b 0 rdeeld (0) ten 

aanzien van de verk ersveiJigheid lokaal. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
Met behulp van een tunnel vo r langzaam veJ'keer nder het trae \' an de vel's hillende 

a ltematieven door, is bet mogelfjk om de negatieve v€rk ersve1ligheideffeden r 
n utralis reno 
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Afbeelding B1 .1 

Etmaalintensiteiten 

huidige si tuatie 2005 

OM LEGGING RU(PHEN N63S 1 

Plots GGA Verkeersmodel West-Brabant 2008 
alternatieven N638 
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Afbeelding B1.2 

Etmaalintensitelten 

autonome ontwikkeling 2020 

Afbeelding B 1.3 

Etmaalintensiteiten 

alternatief 1-0 

1 110,03/([9/001ll0U580 
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Afbeelding 81.4 

Etmaalintensiteiten 

alternatief l -a 

Afbeelding 81.5 

Etmaalintensiteiten 

alternatief l -b 
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Afbeeldin·g 81.6 

Etmaalintensiteiten 

alternatief 2-0 

Afbeelding 81.7 

Etmaalintensiteiten 

altematlef 2-a 
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Afbeelding B1.8 

Etmaalintensiteiten 

alternatief 3-0 

Afbeelding B1.9 

Etmaalintensiteiten 

alternatief 4-0 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

ARCADI5 141 



Afbeeldin'g B1,10 

Etmaalintensiteiten 

alternatief 4-b 
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BIJLAGE 2 

Afbeelding B2.1 

Globale ligginq locaties 

verkeersintensiteiten 

Verkeersintensiteiten 

.,.
',~-" 

riJ 

107396&536051 

3m 
mm 

• . " 

f 
I> 

$mt 
W,t 'um 
@) 
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Afkortingen en begrippen 

Barrh~rewerking 

Bereikbaarheid 

Black-spots 

Congestie 

Duurzaam Veilig 

I/C-verhouding 

Mobiliteit 

NRM 

PWP 

VERKEERSKUNDIGE BEGRIPPEN 

De mate waarin een weg de relaties tussen beide zijden verstoort. 

Mate (tijd, gemak) waarin een gebied fysiek bereikt kan worden, 

afhankelijk van het gekozen vervoermiddel. 

Kruispunt of wegvak waarop in een periode van drie jaren zes of 

meer verkeersslachtoffers (gewonden of doden) bij geregistreerde 

verkeersongevallen zijn gevallen. 

Opstoppingen in het wegennet (filevorming). 

Concept waarbij een zodanige afstemming bestaat tussen mens, 

voertuig en infrastructuur dat de kans op letsel door een ongeval 

minimaal is. Het wegennet is daarbij ingedeeld in stroomwegen, 

gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Daarnaast gaat dit 

concept uit van een benadering vanuit zowel infrastructuur, RO als 

gedragsbe"invloeding (handhaving en educatie). Dit concept is 

opgenomen in het beleid van de verschillende overheden (o.a. Nota 

Mobiliteit en PWP). 

Verhouding tussen de intensiteit van het verkeer en de capaciteit 

van de weg, uitgedrukt in pae/uur. 

Het in staat zijn of gesteld worden tot het maken van 

verplaatsingen . 

Nieuw Regionaal Model. Basismodel voor het ontwikkelde GGA 

Verkeersmodel West-Brabant 2008 voor deze regia . 

Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan. 

ARCADIS 145 



OMLEGGING RUCPHEN N638i 

ARCADIS 146 



BIJlAGF 4 

OMLEGGING RUCPHfN N63s1 

Leemten in kennis 

Voor deze studie is gebruik gemaakt val1 een s tal'isch G A Verkeersmodel West-Brabant 

2008. DH soor! mode1len is in Slaal om loca ties waar zich een 51 "Uclureel knelpunt voordoel 

(omdat de inten He.it gr.otel' is dan de capaciteit) in beeld te brengen. Ben wachtrij voor een 

\7erkeersJidrl wordt ·chter ni t als een congestiepJ"obJeem gezien . Oak de teJ"ugsJag di 

ontstaal' door een kneJpuJ11 kan 1,iet in beeJd worden gebrac.ht. HierdOOf zijn er ill het 

stlldiegebied mogelijk knelpunten aanwezig die niet uit het GGA verkeersmodel Wes\"

BJ:aba1,t' 2008 blijken. 
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BIJlAClr 7 Achtergronddocument Geluid 
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label 1.1 

Normen en criteria vanuit 

beleid en wetgeving 
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Wettelijk kader 

In dit hoofdstuk wordt beknopt de relevante wetgeving beschreven die van invloed is op de 

voorgenomen activiteit vanuit het milieuaspect geluid. Vervolgens wordt de betekenis van 

deze wetgeving op de voorgenomen activiteit toegelicht. 

8eschrijving van de vigerende wetgeving 

Voor dit onderzoek is de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder van belang. De 

geluidsnormstelling overeenkomstig de Wet geluidhinder geldt voor enerzijds de wegen 

waarbij sprake is van een wettelijke reconstructie en anderzijds geldt de geluidsnormering 

voor de aanleg van nieuwe wegen. In dit laatste geval geld en er strengere normen. Bij de 

aanleg van nieuwe wegen geldt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Bij een reconstructie 

van een weg overeenkomstig de Wet geluidhinder dient er sprake te zijn van een of meer 

wijzigingen op of aan een aanwezige weg, ten gevolge waarvan de geluidsbelasting 

vanwege de weg met 2 dB of meer wordt verhoogd. De geluidbelasting mag in ieder geval 

niet met meer dan 5 dB toenemen zonder dat er elders sprake is van compensatie. 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het relevante beleid en wetgeving. 

Normen en criteria vanuit beleid en wetgeving 

Beleid of wet Norm of criteria Gevallen 

Wet geluidhinder 
(voor woningen) 

NMP4 

Toename 2 dB of meer 

Maximale toename van 5 dB 

Maximale grenswaarde 68 dB 

Voorkeursgrenswaarde 48 dB 

Max 63 dB 

Geen woningen > 68 dB 

J O% ~ 63 dB opgelost 

50% > 48 dB opgelost 

Artikel3.6 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 

13ii reco~tructie bestaande we9: . 

.siJ.~!:onstructie bestaande weg 

!!ii ~c~n~tru0ie bestaa_nj~ weg 

Bij aanle~ nie~\I\I~ we9: 

!lij aanl~!l !1ieuwe ~~9:. 

~. 20!Q v().~ besta~d~ w()!1~gen 
In 2010 t.O.V . 2000 - -- --
In 2010 t.O.V . 2000 

Naar verwachting zullen auto's de komende jaren stiller worden. Bij toetsing van 

geluidsbelastingen aal1 de wettelijke waarden mag hiermee rekening gehouden worden. De 

geluidsbelasting is het berekende geluidsniveau minus de vaste correctiewaard. Deze 

waarde wordt in de loop der tijd aangepast. Deze correctie bedraagt momenteel voor wegen 

met een snelheid hoger dan 70 km/uur 2 dB en voor aIle overige wegen bedraagt de 

correctie 5 dB. In dit rapport worden, zoals gebruikelijk is in het kader van een MER (tenzij 

anders vermeld), de geluidsbelastingen genoemd zander de aftrek volgens artikelll0g van 

de Wet geluidhinder. 
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Criteria geluid 
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Werkwijze effectbepaling 

Voor geluid wordt onderscheid gemaakt naar de criterii;1 uit onderstaande tabellen. In deze 

tab ellen zijn tevens de meeteenheden weergegeven, aan de hand waarvan de effecten op 

geluid inzichtelijk worden gemaakt. 

Criteria geluid Meeteenheid - nadere beschrijving methodologie 

Geluidsbelaste woningen wegverkeer' 

Geluidsbelast oppervlak 

aantal woningen in de klassen: 

48-53 dB 

53-58 dB 

58-63 dB 

63-68 dB 

> 68 dB 

Grondoppervlak: 

> 48 dB in ha (op basis van ~ op 5 meter hoogte) 

Berekeningen zijn uitgevoerd met vereenvoudigde rekenmodellen die zijn opgesteld 

volgens standaard rekenmethode 2 van bijlage III van het rekenen meetvoorschrift 

geluidhinder. h1 het model zijn geen objecten toegevoegd. Voor woongebieden zijn weI 

woonwijkschermen ingevoerd. De reflectie van deze schermen is 60% en de demping in het 

ingesloten woongebied is 4 dB. De omgeving bestaat voornamelijk uit een zacht, 

absorberend oppervlak. Harde oppervlakken zoals wegen en waterpartijen zijn toegevoegd 

aan de modellen. De etmaalintensiteiten zijn overeenkomstig de verkeersmodellen. De 

modellen zijn daarbij geautomatiseerd ingevoerd in het geluidsmodel. De verdeling tussen 

lichte en zware motorvoertuigen is eveneens overeenkomstig de verkeersmodellen. Het 

percentage middelzware en zware motorvoertuigen is respectievelijk 60 en 40%. 

Voor wat betreft de percentage van dag- avond- en nachtuurintensiteit is op basis van 

tellingen VOOT alle wegen uitgegaan van respectievelijk 6,73 en 3,31 en 0,75%. 

, Ret aantal woning€l1 is bepaald op basis van een postcodebestand. 
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Onderzoeksgebied 
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Onderzoeksgebied 

Geluidsbelasting is een belangrijk criterium voor leefbaarheid op gebiedsniveau. Bij een 

significante toe- of afname van de verkeersintensiteit is de geluidsbelasting gekwantificeerd. 

Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een relevante toename of afname van het wegverkeer 

en anderzijds door de aanleg van nieuwe weginfrastructuur. Er is in het MER sprake van 

een akoestisch relevante wijziging indien er sprake is van een toename of een afname van 

1 dB ten opzichte van de referentiesituatie, namelijk de situatie waarin de autonome situatie 

is beschreven. Een toename of afname van 1 dB staat komt nagenoeg overeen met een 

intensiteit afname van 20% of een toename van 30 % (wijzigingen in verkeerssamenstelling 

buiten beschouwing latende). Het onderzoeksgebied is daarom beperkt tot de nieuwe 

wegen van het trace en de bestaande wegen waar zich een dergelijke toe- of afname 

voordoet. Wegen met een etmaalintensiteit van minder dan 2.000 motorvoertuigen per 

etmaal worden akoestisch als niet relevant beschouwd. Deze wegen zijn niet in het 

onderzoek opgenomen. Vanwege de prominente invloed van de A58 op het akoestische 

klimaat is deze weg tevens in het onderzoek opgenomen, ondanks dat er op deze weg geen 

sprake is van een afname van 20% of een toename van 30 %. 

Het onderzoeksgebied met de onderzochte bestaande wegen is weergegeven op 

onderstaande afbeelding. 

Op de volgende afbeeldingen zijn de alternatieven weergegeven. 
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Afbeelding 2.2 

Allolnaller I 0 

Afbeeldlng 23 

Alternauef 1 a 

Afbeeldlng 2.4 

Alle tnaliel 1 b 
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Afbeelding 2.5 

Alternatief 2-0 

Afbeeldlng 2.6 

Alternatief 2-a 

Afbeelding 2.7 

Alternatief 3-0 
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Afbeelding 2.8 

Alter natief 3 a 

Af~elding 2.9 

Alternatief 4-0 
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3.1 

Tabe13.3 

Aantal geluidbelaste woningen 

Tabel3.4 

Gehanteerde percentages voor 

bepaling van het aantal 

gehinderden 

Tabel3.5 

Aantal geluidgehinderde 

inwoners 

OMlEGGING RUCPHEN N63S1 
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Effectbesch rijvi ng 

De berekeningen zijn verricht voor de huidige situatie 2005 en de autonome situatie 2020 en 

de alternatieven in het jaar 2020. 

BESCHRIJVIr-J~ VAN p~ HUt~IGI= SITUATIEEN DE AUTONOME ONTWIKKELING 

Aanta/ ge/uidbe/aste woningen 
Het aantal woningen binnen de 48 dB contour bedraagt in de huidige situatie 7559 

woningen en in de autonome ontwikkeling 9528 woningen. Door toename van het 

autonome autoverkeer neemt de geluidsbelasting toe en neemt ook het aantal woningen 

binnen de 48 dB contour toe. Onderverdeeld in klassen van 5 dB zijn de aantallen als voIgt: 

Aanta/ ge/uidgehinderde inwoners 
Conform bijlage II van het Besluit Omgevingsgeluid is het aantal geluidgehinderde 

inwoners bepaald. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat elke woning (adres) gemiddeld 2.3 

inwoners heeft. De gehanteerde percentages voor de aantallen gehinderde inwoners zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 

klasse Gehinderden (0/0 ) 

<48 dB nlet bepaald 

48 - 53 dB 12.7 

53 - 58 dB 19.8 

58 - 63 dB 28.4 _ .-
63 - 68 dB 38.8 

>68 dB 51.0 

In onderstaande tabel zijn vervolgens de aantallen geluidgehinderde inwoners 

weergegeven. 

I ,O,03i(,9!O[tlICOUIBl ARCADIS 111 



Tabel3.6 

Oppervlak geluidsbelast gebied 

Afbeelding 3.10 

Geluidscontauren (Lden) ap 5 

m haag baven maaiveld in de 

huidige situatie 

Afbeelding 3.11 

Geluidscontauren (Lden) ap 5 

m haag baven maaiveld in de 

autaname antwikkeling 

3.2 
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Opperv/akte ge/uidsbe/ast gebied 
Het appervlakte geluidsbelast gebied (meer dan 48 dB) is in de huidige situatie 3022 hectare 

en in de autonome ontwikkeling 3496 hectare. Door toename van het autonome autoverkeer 

neemt de geluidsbelasting toe en neemt ook het geluidsbelaste oppervlak binnen de 48 dB 

contour toe. Onderverdeeld in klasses van 5 dB zijn de oppervlaktes als voIgt: 

Huidlge situatie 

Legenc18 
_4f~Jrlf! 

.., SJ s.r.~ 

--------
Autonome ontwikkeling 

Legenda 

_ 04eSJiJE) 

" 5'J·~dfi 

~e IlJ·15 

"' 8~e.f,t18 _ .",,,,, 

EFFECTBESCHRIJVING ALTERNATIEVEN 

Aanta/ ge/uidbe/aste woningen 
Het aantal woningen binnen de 48 dB contour bedraagt in de autonome ontwikkeling 

9528 woningen. In aile alternatieven neemt het aantal woningen binnen deze contour ten 
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Tabel3.7 

Aantal geluidbelaste woningen 

Tabel3.8 

Gehanteerde percentages voor 

bepaling van het aantal 

gehinderden 

Tabel3.9 

Aantal geluidgehinderde 

inwoners 

OMlEGGING RUCPHEN N63S1 

opzichte van de autonome situatie af. Deze afname is met name het gevolg van de gedaaide 

verkeersintensiteiten op de wegen (Poppestraat en Dorpsstraat) gelegen in de dorpskern 

van Sint Willebrord. De verschillen tussen de alternatieven onderling qua aantallen 

gehinderde woningen zijn niet groot. Bij alternatief 2-a zijn het hoogste aantal woningen 

binnen de 48 dB contour gelegen en bij alternatief 1 het Iaagste aantal woningen. 

Onderverdeeid in klassen van 5 dB zijn de aantallen als voIgt: 

Aantal geluidbelaste woningen 
Alternatief 0-48 dB 48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB >48 dB 
autonoom 11149 _ 5966 1930 1079 490 63 9528 
alternatief 1 11939 5358 1934 1129 261 56 8738 --- -- -- -
alternatief 1-a 11917 5394 1909 1132 269 56 8760 - - --- --
alterriatief 1-b 11935 5370 1919 1135 262 56 8742 -- ----
alternatief 2-0 11891 5522 1908 1053 248 55 8786 ------- -
alternatief 2-b 11889 5508 1915 1060 250 55 8788 
alternatief 3-0 11890 5474 1871 1122 265 55 8787 - ---
alternatief 3-a 11892 5472 1872 1121 265 55 8785 -- --
alternatief 4-0 11923 5471 1854 

'---- -- -- 1077 298 54 8754 

Aantal geluidgehinderde inwoners 
Conform bijlage II van het Besluit Omgevingsgeluid is het aantal geluidgehinderde 

inwoners bepaald. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat elke woning (adres) gemiddeid 2.3 

inwoners heeft. De gehanteerde percentages voor de aantallen gehinderde inwoners zijn in 

onderstaande tabel weergegeven. 

klasse Gehinderden (%) 

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

niet bepaaJd 
12.7 
19.8 
28.4 
38.8 
51.0 

In onderstaande tabel zijn vervolgens de aantallen geluidgehinderde inwoners 

weergegeven. 

Aantal geluidgehinderde inwoners 
Alternatief 48-53 dB 53-58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB > 48 dB 
autonoom 1743 879 705 437 74 3838 
alternatief 1-0 1565 881 737 233 66 3482 
alternatief l-a 1576 869 739 240 66 3490 --- -
alternatief 1-b 1569 874 741 234 66 3483 
alternatief 2-0 1613 869 688 221 65 3456 
alternatief 2-b 1609 872 692 223 65 3461 
alternatief 3-0 1599 852 733 236 65 3485 
alternatief 3-a 1598 853 732 236 65 3484 ---
alternatief 4-0 1598 844 703 266 63 3475 

Opperv/akte geluidsbelast gebied 
Het opperviakte geluidsbelast gebied (meer dan 48 dB) is in de autonome ontwikkeling 3496 

hectare. Bij uitvoering van de alternatieven neemt het geluidsbelast oppervlak toe. De 
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Tabe13.10 

Oppervlak geluidsbelast gebied 

Afbeelding 3.12 

Geluidscontouren (lden) op 5 

m hoog boven maaiveld bij 

alternatief '-0 
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toenam > wordt voornamelijk veroorzaak t door de lengte van de wegell di nieuw worden 

aangel gd . Eij al tern a lief 2-ais het gelujdsbeJast opp rylakte het groolst en bij a lternatief 

'1 B het Laags t (met uitzondering van d auionome situatie waar heL opperv Jak geluid sb lasl 

ebied eigen)jjk het laagst is omdat er in die siluatie geen nieuwe weg wordt aang legd). 

OnderverdeeJd in klassen van 5 dB zijn d oppervlaktes als volgl: 

Opperviakte geiuldsbeiast gebled (Ha) 

Aiternatlef 0-48 dB 48-53 dB 53·58 dB 58-63 dB 63-68 dB > 68 dB >48 dB 

autonoom 
alternatief 1-0 - -
alternatief I-a 
alternatief I-b 
alternatief 2-0 --
alternatief 2-a ------
alternatlef 3-0 
alternatlef 3-a 
alternatief 4-0 

Variant 1 

!J .~ ... ,. . .... -.. 

-

4498 
4467 --
4445 
4473 ---
4450 ---
4444 
4469 
447(} -
4451 

1527 
1521 
1536 
1517 
1529 
1531 
1535 
1535 
1541 

-
938 524 271 236 3496 - - - --
954 539 273 240 3527 -- -
957 542 273 241 3549 
953 539 273 239 3521 _ . 
963 543 270 240 3545 
965 544 270 240 3550 ---
944 534 272 241 3526 --- -
942 536 272 239 3524 - - -
952 536 275 240 3544 - -
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Afbeelding 3.13 

Geluidscontouren (Lden) op 5 

m hoog boven maaiveld bij 

alternatief I -a 

Afbeeldin~ 3.14 

Geluidscontouren (Lden) op 5 

m hoog boven maaiveld bij 

alternatief 1-b 

Afbeelding 3:15 

Geluidscontouren (Lden) op 5 

m hoog boven maaiveld bij 

alternatief 2-0 

Variant 1A 

, .) _ e.
1

,,,« . ..... 

IJariant 18 

U e). 
_ <J>., . ...... 

Varianl2 

Lc:go.ndR 

111O'031CE9/0031200580 
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Afbeelding 3.16 

Geluidscontouren (Lden) op 5 

m hoog boven maaiveld bij 

alternatief 2-a 

Afbeelding 3.17 

Geluidscontouren (Lden) op 5 

m hoog boven maaiveld bij 

alternatief 3-0 

Afbeeldlng 3.18 

Geluidscontouren (Lden) op 5 

m hoog boven maaiveld bij 

alternatief 3-a 

Varlanl2B 

lope-nM 

. " w 
)" . :.1«' 

SI·e .. 

Vatianl 3 

~"d • 
• " , >lJC: ." , HCI 
_ ~. t ... . ... 

Variall13A 

L·ucmd~ 

~ · .ldl 

t>1 :.Ida ., .. 
,. '~IIS .' .... 

I ,O>OJi( f91003r.>OO~80 
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Afbeeldlng 3.19 

Geluidscontouren (Lden) op 5 

m hoog boven maaiveld bij 

alternatief 4-0 

3.3 

Tabe13.11 

Oppervlak geluidsbelast GHS

gebied 

,,------'- .- - --.. 
Varianl4 

... "" -..... 

VERSTORING GHS-GEBIED 
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Voor het bepalen van d verstoring van HS.gebied (GHS = roen Hoo'fdstTllcltlur') zijn 

berekening n uitgevoel'd. Hierbij is het LAeq 24 ullr bepaaJd op 1,5 m hoogte, A Is maat 

wordt hel oppervlak binnen de 40 en 47 dB(A)-contour gehlU1teerd. 

Het oppervlakte geluidsbelast CHS gebied (meeT dan 40 dB(A» is in de autonome 

(mtwikkeling 882 h dare. Bij uitvoering van de alternatieven neemt hel geluidsbeJa t 

oppervLak toe. Bij altematiei I-a is h t geluidsbelaste oppeJ'v lskte GHS·gebied het gm ts( en 

bij alte rnatieJ 2-0 h t laagsl' (met uitzondering van de 8utonome situsti waar het oppervJak 

gehlidsbelast GHS-gebied eigen lijk hellaagst is omda l er ill die situa\'ie g~en nieuwe weg 

wordt aangelegd). 

De geJuldsbelaste oppervlaktes zijn in onderstaande tabel we rgegeven. 

Oppervlakte geluidsbelast GHS-gebled (Ha) 

Alternatief 40 - 47 dB(A) > 47 dB (A) > 40 dB(A) 

huidige situatie 404 423 827 -
Autonoom 380 502 882 

alternatief 1-0 346 550 896 --
alternatief 1-a 337 562 899 - - -
alternatief 1-b 344 546 890 

alternatief 2-0 341 542 883 

alternatief 2-a 344 543 887 -
alternatief 3·0 361 535 896 

altematief 3-a 361 535 896 

alternatief 4-0 377 521 898 
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label 1.1 

Overzicht grenswaarden 

sti kstofdioxide (N O,) 

OM lEGG ING RUCPHEN N63S ! 
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Wettelijk kader 

Recent is in de Wet milieubeheer een nieuw hoofdstuk (hfst. 51uchtkwaliteitseisen) 

opgenomen aangaande luchtkwaliteit. De Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) is samen 

met een aal1tal regelingen op 15 november 2007 in werking getreden. De wet vervangt het 

Besluit Luchtkwaliteit 2005 met bijbehorende regelingen. 

Tegelijk met de wet zijn de volgende regeIingen van kracht geworden: 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (Stb.440). 

• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (Stcrt.nr.218). 

• Regeling projectsaldering 2007 (Stcrt.nr.218). 

• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Stcrt.nr.220). 

Daarnaast wordt binnenkort het Besluit gevoelige bestenuningen van kracht. Naar 

verwachting heeft dit geen consequenties voor onderhavig project. 

Normen 

In bijlage 2 behorende bij de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) zijn de grenswaarden 

van concentraties in de buitenlucht voor de stoffen stikstofdioxide (NO,), fijn stof (PM,0), 

zwaveldioxide (SO,), lood (Pb), benzeen (C
6
H6) en koolmonoxide (CO) opgenomen. 

In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (N0
2

) en 

fijn stof (PMIQ)' Vanaf 2010 geldt voor stikstofdioxide een grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie van 40 llg/m~. Tot 2010 gelden voor stikstofdioxide 

plandrempels. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor 

stikstofdioxide. 

Toetsingseenheid Grenswaarde Opmerkingen 

JaargemlddeJde concentratle 

grenswaarde per 01-01-2010 40 ~g/m' 

uurgemiddeJde concentrat~ 

200 ~g/m' 

! 
toetsafstand 5 meter ra:d van 

d~\fVe.g 

deze concentratie mag 

maximaal 18 uur per jaar 

worden overschreden. In de 

praktijk wordt deze 

grenswaarde in Nederland 

n~rgens overschreden. 

ARCADIS I 5 
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Overzicht grenswaarden 

st ikstofdioxide (PM 10) 
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Voor fijn stof (PM,o) geldt een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 

llg/m3. De 24-uurgemiddelde concentratie van 50 llg/!~3 fijn stof mag maximaal35 maal 

per jaar worden overschreden. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de 

normen voor fijn sto£. PM
lO 

wordt getoetst inclusief de correctie ten gevolge van de 

component zeezout in de concentratie PM,o' Deze correctie bedraagt standaard 6 dagen voor 

de 24-uurgemiddelde grenswaarde. Va or de jaargemiddelde concentratie geldt een 

plaatsafhankelijke correctie, die voor Rucphen 4 ~g/m3 bedraagt. 

Toetsingseenheid Grenswaarde Opmerking 
Jaargemiddeide concentratie 

grenswaarde per ~/m' 
01-2005 ~ 
24-uurgemlddelde concentratie 

50 ~g/m' 

-

Betekenis normen 

toetsafstand 10 meter rand van de weg 

deze concentratie mag maximaal 35 dagen 

per jaar worden overschreden. Deze 

grenswaarde kan gelijk worden gesteld aan 

de overschrijding van een jaargemiddelde 

concentratie van 32,S ~g/m' (bepaald aan de 

hand van de omrekenformule op pagina 31 

van het document 'Handleiding webbased 

CAR II versie 7'_d:i. 17-03-2007). 

Als aan de grenswaarden uit Bijlage 2 bij de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen) wordt 

voldaan, dan staat de luchtkwaliteit de rea lisa tie van het betreffende project niet in de weg. 

Maar als va or een of meer stoffen niet wordt voldaan aan de grenswaarden hoeft de 

luchtkwaliteit niet automatisch een belemmering te zijn voor de realisatie van een project. 

Bestuursorganen kunnen hun bevoegdheden oak uitoefenen indien: 

• de concentraties van de desbetreffende stoffen als gevolg van het project per saldo 

verbeteren of tenminste gelijk blijven, of 

• bij een beperkte toename van de concentraties van de desbetreffende stoffen de 

luchtkwaliteit per saldo verbetert door toepassing van samenhangende maatregelen. In 

de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 zijn de voorwaarden voor de saldering 

opgenomen, of 

• een project, met eventueel samenhangende maatregelen, 'niet in betekenende mate' 

bijdraagt aan de concentraties in de buitenlucht, of 

• indien een project is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit (NSL) volgens artikel5.12 eerste lid en artikel5.l3 eerste lid van de Wet 

rnilieubeheer. 

In het laatste geval zal het project dienen te wachten op de inwerkingtreding van het NSL. 
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Opzet onderzoek 

BEREKENING LUCHTKWALITEIT 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden met name de rekenmethoden 

beschreven die dienen te worden toegepast. Er worden drie standaardrekenmethoden 

omschreven. Twee daarvan dienen voor de doorrekening van lijnbrOlmen zoals wegverkeer. 

De derde dient toegepast te worden bij de doorrekening van puntbronnen. 

Standaardrekenmethode 1 (SRM 1) wordt toegepast bij de berekeningen aan de 

luchtkwaliteit langs de wegen in de bebouwde omgeving. Deze methode is ook wei bekend 

als de CAR II-methode. 

Standaardrekenmethode 2 (SRM 2) wordt toegepast bij berekeningen aan de luchtkwaliteit 

langs de wegen in buitenstedelijke situaties. De verspreiding van luchtverontreiniging 

verloopt in buitenstedelijke situaties op een andere wijze dan in de bebouwde omgeving, 

waardoor een ander rekenwijze noodzakelijk is. 

Tevens is in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 vastgelegd op welke afstand ten 

opzichte van de weg getoetst wordt aan de luchtkwaliteit. Ten tijde van het verrichten van 

de berekeningen bedroeg de wettelijke toetsafstand voor stikstofdioxide maximaal5 meter 

vanuit de wegrand en Hjn stof maximaallO meter vanuit de wegrand. Inrniddels is de 

toetsafstand voor stikstofdioxide verruimd naar maximaallO meter vanuit de wegrand. Het 

onderzoek is hier niet op aangepast (zowel de berekeningen voor N02 als PM" zijn verricht 

op een afstand van 5 meter vanuit de wegrand) en de in dit onderzoek gehanteerde aanpak 

kan beschouwd worden als een worst-case benadering. Voor de effectbeoordeling 

(vergelijking van de alternatieven ) zal dit tevens niet leiden tot andere conclusies 

In het onderhavige onderzoek is langs de wegen die in de bebouwde omgeving liggen 

gerekend met de CAR IT-methode en langs de wegen die buitenstedelijk gelegen zijn met 

Pluim Snelweg (SRM 2). 

TE BEOORDELEN WEGEN 

Voor het onderzoek naar luchtkwaliteit zijn voor de scenario's autonome ontwikkeling en 

de alternatieven op een aantal dwarsdoorsneden beschouwd. 

Op de volgende afbeeldingen zijn de alternatieven weergegeven. 
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Afbeelding 2.1 

Alternatief.1-0 

Afbeelding 2.2 

Variuant 1-a 

Afbeelding 2.3 

Alternatief 1-b 
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Afbeelding 2.4 

Altel naliel l 0 

Afbeelding 2.5 

Alternatlel 2 a 

Afbeelding 2.6 

Allt-rnaliel 3 0 

~. 
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Afbeelding 2.7 

Alternatlef 3 b 

Afbeelding 2.8 

Alternatief 40 

- ..... ...-. 

I 
./ 
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Afbeelding 2.9 

Beoordelingslocaties 

2.3 

OM lEGGING RUCPHEN N6381 

In onderstaande figuur zijn de alternatieven weergegeven en de plaats van de beoordeelde 

wegen. De rode nummers (groene punten) corresponderen met de CAR II berekeningen. De 

zwarte nummers (blauwe punten) corresponderen met de Pluim Snelweg berekeningen. 

TOETSINGSPARAMETERS 

Binnen dit onderzoek is getoetst aan de gl'enswaarden die genoemd worden in bijlage 2 bij 

de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen) voor de stoffen PM,o en NO,. Voor de 

beschrijving van de effecten is gekozen voor toetsingsparameters die zijn gerelateerd aan de 

jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide en het aantal overschrijdingsdagen van het 24-

uursgemiddelde voor PM,o' Deze keuze is gemaakt, omdat deze parameters de meest 

kritische parameter uit de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen) blijken te zijn (uit de vele 

in Nederland uitgevoerde luchtonderzoeken voigt dat er feitelijk geen overschrijding van 

grenswaarden van de overige stoffen berekend worden) . De parameters op basis waarvan 

de luchtkwaliteit is beoordeeld zijn: 

De concentratie stikstofdioxide langs de bestaande en nieuwe wegdelen. 

Het totale aantal overschrijdingsdagen langs de bestaande en nieuwe wegdelen. 
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Tabel3.3 

C oncentr iltil' stikstofdioxide 

langs de wegen (op 5 meter 

vanaf de wegas) in de huidige 

situatie en autonome 

ontwikkehng 

OM LEGGING RUCPHEN N63S1 

Effectbesch rijvi ng 

HUIDI<;E SITUATIE EN AUTONOME ONlWIKKElIN~EN 

De berekeningen zijn verricht voor het jaar 2010. Uit de berekeningen blijkt dat er geen 

overschrijdingen van de jaargemiddelde con centra tie N02 en de jaargemiddelde 

concentratie PMJO optreden. Ook voor het aantal overschrijdingsdagen van het 24-

uursgemiddelde voor PM,o treden geen overschrijdingen op (indien de jaargemiddelde 

concentratie PM,o lager is dan 32.411g/m' wordt de grenswaarde voor het 24-

uursgemiddelde niet overschreden). In de verdere toekomst zal vanwege de geconstateerde 

ruime onderschrijdingen van de grenswaarden in 2010 en vanwege dalende 

achtergrondconcentraties en lagere emissiefactoren naar aIle verwachting ook geen 

overschrijding van grenswaarden optreden. 

De berekende waarden voor stikstofdioxide zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

2 - -
3 

4 --
5 -
6 

7 

8 -
9 

10 --
11 -
12 -
13 

14 

15 -
16 - -
17 --
100 -
101 

102 

103 --
104 -
105 --
106 
-

Concentraties IJg/m' ND,in 2010 

~~rensein_~seweg 

Vosdonkseweg 

Gebrande Hoefstr aat -
Bredasebaan 

A58 -
St. Martinusstr.lalt ernatief 1-0/1-a/l-b/2-0/2-a 

alternatief 3-0/3-a 

alternatief 4-0 --
alternatief 3-0/3-a 

alternatief 4-0 

alternatief 2-0/2-a 

Bosheidestr.laltern atief 1-0/1-a/l-b 

/4-0 
.--- ----
alternatief 2-0/2-a --
alternatief 3-0/3-a --
alternatief 1-0/1-b 

alternatief l-a --
Raadhuisstraat 

5t. Janstraat -
Dorpsstraat 

Dorpsstraat 

Poppestraat 

Nachtegaalstraat 

~fjverstraat 

H5 AD achterg rond 

19.3 19.8 16.9 

25.5 27.9 18.2 

19.3 19.7 17.3 

19.5 20.3 17.1 

31.4 36.6 17.4 

23.1 25.8 16.8 

18.8 19.6 17.1 

19.2 20.0 17.5 

18.6 19.1 17.4 

18.7 19.2 17.4 

18.7 19.3 17.4 

18.6 19.1 17.4 

17.9 18.3 16.9 

18.0 18.4 17.0 

18.0 18.3 17.0 

18.1 18.5 17.0 

25.1 27.5 18.3 

23.6 24.1 18.6 

24.7 25.2 19.0 

22.2 22.6 20.1 

24.7 25.3 20.1 

22.1 24.8 19.0 

19.6 19.6 19.0 
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( oncentr atie PM!<J langs de 

wegen (op 5 meter Villl~f de 

wegas) ill de huidige situatie 

en autonome ontwlkkeling 

3.2 
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De berekende waarden voor fijn stof zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Concentraties ~g/m' PM lOin 2010 

HS AO achtergrond 

2 Vorenseindseweg 25.1 24.9 24.8 

3 VosE.~~se~eg 
-

26.1 25.2 25.0 

4 Gebrande Hoefstraat 25.0 26.6 24.7 -- -
5 Bredasebaan 27.3 25.1 27.0 

6 A58 27.8 27.5 24.8 - - --- -- -

7 St. Martinusstr.!altern atief 1-0/1-a/l-b/2-0/2-a 25.6 26.0 24.7 - - ---
8 alternatief 3-0/3-a 24.9 25.0 24.7 ---
9 alternatief 4-0 25.0 25.0 24.7 
I- --- -

10 alternatief 3-0/3-a 25.1 25.1 24.9 - --
11 alternatief 4-0 25.1 25.2 24.9 

12 alternatief 2-0/2-a 25.1 25.2 24.9 

13 Bosheidestr .!alternatie f 1-0/1-a/l-b 25.1 25.1 24.9 - --- -

~ alternatief 2-0/2-a/4-0 24.9 25.0 24.8 

15 alternatief 3-0/3-a 24.8 24.9 24.7 - --- ---
16 a Iternatief 1-0/1-b 24.8 24.9 24.7 

-

17 alternatief l-a 24.8 24.9 24.7 - -
100 Raadh u isstraat 22.4 22.9 21.0 - --
101 St. Janstraat 22.0 22 .1 21.0 --
102 Dorpsstraat 22.2 22.3 20.8 - -
103 Dorpsstraat 21.5 21.6 21.0 

104 Poppestraat 22.1 22.2 21.0 

105 - - Nachtegaalstraat 21.4 21.9 20.8 

106 Viiv_er~"tra~t - 20.9 21.0 20.8 

EFFECTBESCHRIJVING AL TERNATIEVEN 

De berekeningen zijn verricht voor het jaar 2010. Uit de berekeningen blijkt dat er zowel in 

de autonome ontwikkeling als in aile alternatieven geen overschrijdingen van de 

jaargemiddelde concentratie N0
2 
en de jaargemiddelde concentratie PM,o optreden. Ook 

voor het aantal overschrijdingsdagen van het 24-uursgemiddelde voor PM,o treden geen 

overschrijdingen op (indien de jaargemiddelde concentratie PM,o lager is dan 32.4 )1g/m' 

wordt de grenswaarde voor het 24-uursgemiddelde niet overschreden). In de verdere 

toekomst zal vanwege de geconstateerde ruime onderschrijdingen van de grenswaarden in 

2010 en vanwege dalende achtergrondconcentraties en lagere emissiefactoren naar aBe 

verwachting ook geen overschrijding van grenswaarden optreden. 
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Concentratfe stikstofdioxide 

langs de wegen (op 5 meter 

vanaf de wegas) in de 
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De berekende waarden voor stikstofdioxide zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

autonome ontwikkeling en de 2 Vorenseindseweg 

Vosqonkseweg 

Gebrande Hoefstraat 

Bredasebaan 

19.8 19.2 19.6 19.4 18.2 18.2 18.3 18.3 18.2 16.9 

alternatieven 3 27.9 28.7 28.7 28.7 28.8 28.8 28.8 28.8 29.1 18.2 

Tabe13.6 

Concentratie PM 10 langs de 

wegen (op 5 meter vanaf de 

wegas) in de auto nome 

ontwikkeling en de 

alternatieven 

4 

5 

6 

19.7 19.2 19.2 19.2 19.2 19.3 19.2 19.2 19.5 17.3 

20.3 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 17.1 

36.6 36.6 36.6 36.6 36.2 36.2 36.5 36.5 36.6 17.4 

St. Martinusstr.l 25.8 25.3 25.4 25.4 25.4 25.5 22.1 22.1 25.4 16.8 
7 alternatief 1-0/1 -a/l-b/2-0/2-a 

8 alternatief 3-0/3-a 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 23.8 23.8 19.6 17.1 

9 alternatief 4-0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 20.1 22.1 17.5 

10 alternatief 3-0/3-a 

11 alternatief 4-0 

12 alternatief 2-0/2-a 

Bosheidestr.l 
13 alternatief 1-0/1-a/1-b 

14 alternatief 2-0/2a/4-0 

15 alternatief 3-0/3-a 

16 alternatief 1-0/1-b 

17 alternatief 1-a 

100 Raadhuisstraat 

19.1 19.2 19.2 19.2 19.4 19.4 22.7 22.7 19.2 17.4 

19.2 19.2 19.2 19.2 20.6 20.6 19.6 19.6 21.0 17.4 

19.3 19.3 19.3 19.3 23.8 23.8 19.6 19.6 19.9 17.4 

19.1 23.0 23.1 22.9 19.1 19.1 19.4 19.4 20.2 17.4 

18.3 18.2 18.3 18.2 21.2 20.9 18.4 18.4 20.1 16.9 

18.4 18.5 18.4 18.4 18.4 21.3 21.3 18.4 17.0 

18.3 18.5 20.5 18.4 18.1 18.1 18.2 18.2 18.2 17.0 

18.5 20.3 18.5 20.1 18.2 18.2 18.2 18.2 18.3 17.0 

27.5 20.8 20.6 20.8 21.3 21.3 20.7 20.7 22.5 18.3 

101 I-,S""t,-,. ;.::.:.;.:..:;..:;.:;..;.. _ ____ -+_2_4._14--2_2_.7 22.6 22.7 21.7 21.7 22.7 22.7 22.8 18.6 

102 25.2 21.2 21.5 21.4 21.1 21.1 21.5 21.5 21.1 19.0 

103 Dorpssy aat __ 

104 

1 05 Nachtegaalstraat 

106 Vi'verst raat 

22.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.0 23.6 24.0 20.1 

25.3 22.1 22.1 22.1 21.5 21.5 22.0 22.0 22.1 20.1 

24.8 24.6 25.6 25.6 20.9 20.9 25.6 25.6 25.5 19.0 

19.6 19.5 19.3 19.3 19.2 19.2 19.2 19.2 20.1 19.0 

De berekende waarden voor fijn sto£ zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

2 

3 

Vorensein 
I .....:...;:.;..::.;=::..:.=::.::;.;.;~- --

Vosdonkseweg 

24.9 25.1 25.2 25.1 24.7 25.0 25.0 25.0 24.8 24.8 

25.2 26.8 26.8 26.8 25.0 26.8 26.8 26.8 25.0 25 .0 

4 Gebrande Hoefstraat 26.6 25.0 25.0 25.0 26.8 25.0 25.0 25.0 26.8 24.7 

5 Bredasebaan 25.1 27.3 27.3 27.3 25.0 27.4 27.3 27.3 25.0 27.0 

6 A58 27.5 29.1 29.1 29.1 27.3 29.0 29.1 29.1 27.3 24.8 

St. Martinusstr.! 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 25.5 25.5 26.0 24.7 
7 alternatief 1-0/1-a/l-b/2-0/2-a 

8 alternatief 3-0/3-a 25.0 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.6 25.6 25.1 24.7 

9 alternatief 4-0 25 .0 25.1 25 .1 25.1 25 .1 25.1 25.1 25.1 25.4 24.7 

10 alternatief 3-0/3-a 25.1 25.2 25.2 25.2 25.2 25.2 25.6 25.6 25.2 24.9 

11 alternatief 4-0 25.2 25.2 25.2 25.2 25.4 25.4 25.2 25.2 25.4 24.9 
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12 alternatief 2-0/2-a 25.2 25.2 25.2 25.2 25.9 25.9 25.2 25.2 25.2 24.9 

Bosheidestr.l 25.1 25.7 25.7 25.7 25.1 25.1 25.2 25.2 25.3 24.9 
13 alternatief 1-0/1-a/l-b 

14 a Iternatief 2-0/2a/4-0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.4 25.3 25.0 25.0 25.2 24.S --- -
15 alternatief 3-0/3-a 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 25.3 25.3 24.9 24.7 

16 alternatief 1-0/1-b 24.9 24.9 25.2 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.7 

17 a Iternatief l-a 24.9 25.2 24.9 25.1 24.9 24.9 24.9 24.9 24.9 24.7 

100 Raadhuisstraat 22.9 21.5 21.5 21.5 21.6 21.6 21.5 21.5 21.9 21.0 

101 St. Janstraat 22.1 21.7 21.7 21.7 21.5 21.5 21.7 21.7 21.7 21.0 -
102 Dor sstraat 22.3 21.3 21.4 21.3 21.3 21.3 21.4 21.4 21.3 20.8 

103 Dorpsstraat _ 21.6 21.8 21.S 21.8 21 .8 21.8 21.6 21.8 21.9 21.0 - -
104 Pop estraat 22.2 21.4 21.4 21.4 21.3 21.3 21.4 21.4 21.4 21.0 

105 Nachtegaalstraat 21.9 21.9 22.1 22.1 21.3 21.3 22.5 22.1 22.0 20.8 

106 Vijverstraat 21.0 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 20.9 21.0 20.8 

Overige stoffen 

In Nederland zijn de stoffen N0
2 

en PM]O maatgevend bij de toetsing aan de wettelijke 

grenswaarden. Overschrijdingen van de andere stoffen(zwaveldioxide, lood, benzeen 

koolmonoxide) komen in Nederland nagenoeg niet meer v~~r. Gezien de geconstateerde 

ruime onderschrijdingen van de grenswaarden voor N02 en PM10 zal er geen sprake zijn van 

overschrijding van de grenswaarden van de andere stoffen. Het onderzoeken van de 

overige stoffen is daarom achterwege gelaten. 

ANALYSE BEREKENINGSRESULTATEN 

De grenswaarden uit hoofdstuk 5 luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer worden in 

de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de alternatieven niet overschreden. 

Daarnaast zijn de verschillen tussen de concentraties die berekend zijn langs de beschouwde 

wegvakken bij de verschillende alternatieven gering. Op basis van de zeer geringe 

verschillen wordt geconc1udeerd dat het aspect luchtkwaliteit is niet onderscheidend zal 

zijn. 
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Samenvatting 

Inleiding 
Voor de aanpassing van de N638, in de gemeente Rucphen, wordt een MER uitgevoerd. 

Voor deze studie is dit bureauonderzoek uitgevoerd. In het onderzoek wordt de 

verwachting op archeologische vindplaatsen en waarden binnen het onderzoeksgebied 

onderzocht. De aanbevelingen voar eventueel archeologisch vervolgonderzoek is per 

archeologische verwachtingswaarde opgesteld. 

Bekende arche%gische waarden 
In het onderzoeksgebied zijn slechts enkele archeologische waamemingen bekend en geen 

archeologische terreinen of monumenten. Vanwege het ontbreken van archeologische 

waarden in het gebied is gebruik gemaakt van geomorfologische- en bodemkaarten voor de 

landschapsreconstructie. Ook is gebruik gemaakt van onderzoek naar de veenwinning in 

West Brabant wat in grote gebieden verstorend is geweest op het landschap. Met de 

landschaps reconstructie is gekeken naar vergelijkbare gebieden in Noord-Brabant om een 

gedetailleerde archeologische verwachting op te stellen. 

Arche%gische verwachting 
Op basis van het bestudeerde materiaal is een archeologisch verwachtingsmodel opgesteld 

op basis van landschappelijke en bodemkundige kenmerken. 

Voar de gebieden met een middelhoge en hoge verwachting is verkennend archeologisch 

onderzoek geadviseerd. 

De aanbevelingen per altematief en varianten is op basis van de verwachtingskaart 

weergegeven met doorsnijding van een verwachtingswaarde. Onderscheid is eveneens 

gemaakt op aanpassing van een bestaande weg en de aanleg van een nieuwe weg. Invulling 

van de exacte wijze van het vervolgonderzoek is pas mogelijk als meer inzicht in de 

constructie en omvang van de aanleg of aanpassing. 

1"0503IU9J00111005BIJ ARCADI5 15 
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OMLEGGING RUCPHEN N63S/ 

1100fDS1LJK 

Inleiding 

AANLElplNG EN DOEL ONDERZOEK 

Aanleiding voor dit onderzoek vormt de Milieu Effect Rapportage (MER) die wordt 

uitgevoerd voor vier wegtraces met varianten in de Gemeente Rucphen. 

Met een omleiding van de hUidige N638 dienen de kern en in de gemeente te worden 

ontzien door het doorgaande verkeer via een nieuwe weg richting de snelweg AS8 te leiden. 

De nieuwe weg is een aanpassing aan de bestaande N638 en de MER procedure is een 

gezamenlijk initiatief van de gemeente Rucphen en de provincie Noord-Brabant. De aanleg 

van de verschillende alternatieven is deels met een verbreding van de bestaande weg en 

deeIs aanleg van nieuwe weg. Het doel van het archeologisch bureauonderzoek is in een 

vroeg stadium van de procedure inzicht te krijgen in de in het onderzoeksgebied aanwezige 

en te verwachten archeologische waarden. 

DE A!-T~RNATlEY~N ~N VP.RIANTEN 

Voor de aanpassing aan de N638 zijn vier alternatieven met per alternatief een of meer 

varianten ontwikkeld. Een overzicht van de alternatieven wordt weergegeven in 

afbeelding 1.1. 

I II0503/Cf9/0{JlIIOOS80 ARCADIS 17 



Afbeelding 1.1 

Overzicht ~Iternatieven 

Om legging Rucphen N638 

1.2.1 

1 MER Rucphen, Trace 1, 2, 3 en 41 

Legenda 

~-. vaFlanl1 

- - - variant 1a 
U~I"" variant 1b 
- varlant2 

- - - varlanl 2a 

- vanant3 
- - - variant 3a 

variar~ 4 

~l,.TERNATIEF 1: KQRT OM QE KOM 

OMlEGGING RUCPHEN N63S1 

fQ:.(' 

schaal (Mi. 1 WOOO 
datum 29-04-2008 
projednummer: 110t'0320056(1 

~ ARCADIS 

Alternatief 1 'kort om de kom' is opgenomen in de Structuurvisieplus. Alternatief 1 'kort om 

de kom' loopt vanaf de A58 via de Rucphenseweg, achter de Bernhardstraat langs en over 

de Bosheidestraat naar de Vijfsprong. Vanaf daar loopt het alternatief via de Dennenweg 

naar de Zundertseweg. 

De aansluitpunten liggen bij de Sint Martinusstraat, Bernhardstraat, Vijfsprong en de 

Zundertseweg. Ter hoogte van de Jan Vermeerstraat komt een ongelijkvloerse 

fietsoversteek. De huidige Kozijnenhoek wordt via de Kleinheideweg afgebogen naar de 

Sprundelseweg en heeft geen directe aansluiting op het trace. 

1110503ICf91001l200580 ARCADIS Is 
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Over het grootste deel van het trace ligt er geen fietsvoorziening langs het trace, aangezien 

er verschillende parallelle route voor het fietsverkeer beschikbaar zijn. Deze parallelle routes 

bestaan uit parallelwegen direct naast het trace of uit bestaande wegen. 

Alternatief 1 kent twee varianten: 

• Variant I-a, dit trace gaat grotendeels uit van hetzelfde trace als alternatief 1 maar gaat 

uit van een trace ten oosten van MMC Rucphen over de Molenweg naar de 

Zundertseweg. 

• Variant I-b, dit trace komt grotendeels overeen met alterna tief 1 maar maakt een 

verbinding tussen de Gebrande Hoefstraat en st. Martinusstraat-Bernhardstraat om zo 

het oost-west gerichte verkeer uit de kern Rucphen te weren. Deze variant is ook 

opgenomen in de Structuurvisie-plus (mei 2003). 

I MER Rucphen, Trace 1 I 

'. 

Legenda 

-- varlanl1 
- - • variant 1a 
, .. 'U( variant 1b 

1 110~03Kf9/001/200580 

".' . 
• r 

.. . 

• 

'. 

:.";.<J ~JI: '.'}\'( __ ~==-____ oiivI:'L"< 

schaal (A4)' 119,000 
datum: 29-04-2008 
projeclnummer: 110503200580 

~ ARCADIS 
" 
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ALTERNATIEF 2: VERBINDING RUCPHENSI;WEG - VOS~ONKSEWEG 

Alternatief2 OlTIvat e !l verbindillg va nafd ASS via de Rucphensew "g, achter d 

B rhflrdslraat en de l3aanvelden naaT de bestaand k1'llising Kozijnenhoek - Helakkerstraat. 

Vanuit dit kruispunt krijgt het aiternatief en afsplit ing naar de Rucphense traal. De 

Helakkerstraa t wordt verlengd tot de Sprundelseweg vanaf WBar h t trace aangesloten 

wordt via d Molenweg en de Voreneindseweg naa]' de Zundertseweg. 

Aansluitingen op het huidige wegennet zijn voorzien nabij de Sint Martinus tTaa , 

Bern.hardstraat, Kozijnenhoek richtillg Rucphen, Korte Hei Spundelseweg, Molenweg en d 

Zundertseweg. De Kozijnenhoek richting Sin! WiJlebrord word! \' ia en boogaansiuiting 

aangeslote.n op hel t1'8Ce. 

Het trace 2 k ntvoor het grootste gedeeJte geen fietsvool'ziening langs het ('race, a'angezj n 

er verschiH nde parallelle routes voor het fietsverkeer beschikbaar zijn. Enkel het gedeelte 

van h t trace binnen de bebouwde kom kent een vrijliggend fiet~·pad . 

Alternatief 2 kent een Val'iru1t: 

• Variant 2-a, dit trace komt gro tend eels ovel'een met a Iterna tief 2 maar maakt een 

verbinding tussen de Gebl'and HoefslTaat en St. Martinusst·raat-Bernhardstraat. Deze 

variant is ook opgenomen in de Strucl1.1urvisie-plus (m i 2003). Dit is dez Jfde variant' als 

b dacht in a lternatief l-b. 
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1.2.3 

I MER Rucphen, Trace 2 I 

Ii 

Legenda 
- variarll2 
- - • voriant 211 

:. to 

~ , '. \ . 
~ " ~ 

'I J 

;,' ". V In'' " . ~ . ' .. " 

'. 

I'" f,r' 

• - . I 

OMLEGGING RUCPHEN N63S1 

" 
" 

,fA 

.., 

I 

__ "ii::"==':ii.;.1' ____ ~)ll ' ... . 

scha9i (M) 1'19.000 

dillum' 29-04-2008 
projeclnummer 110503 200500 

{D AIICADIS 
d)~~~.-: """I"t': :.. .. ~ ",. 

I 

" 

A~nRNATl~L~~.NQQfH!~kW<EVtR.!3.!!'JPING RUCPHEN - ST. WILLEBRORD 

Alternatief 3 loopt vanaf de aansluiting op de AS8 via een ruime boog parallel aan de 

Achterhoeksestraat, kruist de Bernhardstraat om ten oosten van de Baanvelden zijn weg te 

vervolgen naar de Industriestraat. Vanaf de Industriestraat kruist het alternatief de 

Sprundelsweg en loopt via de Voreneindseweg naar de Zundertseweg. 

Alternatief 3 kent aansluitpunten bij Afrit 21 van de ASS, Bernhardstraat, Kozijnenhoek, 

Sprundelseweg, Molenweg en de Zundertseweg. 
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Over het grootste deel van het trace ligt er geen fietsvoorziening aangezien verschillende 

parallelle route voor het fietsverkeer beschikbaar zijn. Enkel het gedeelte van het trace 

binnen de bebouwde kom kent fietsvoorzieningen in de vorm van vrijliggende fietspaden. 

Alternatief 3 kent een variant: 

• Variant 3-a, dit trace komt grotendeels overeen met alternatief 3 maar vanaf de 

aansluiting op de AS8 kent deze variant een krappere boog. 

I MER Rucphen, Trace 3 I 

.'. 

0' 

) . . , 

t' .-

(. f ~ I , J ,I I,. ! 

. '. 

/ 

M ." .. ' 
Legenda f,k l,t-:: 

schaal (M) 119.000 
datum. 29-04-2008 
plojectnummer. 110563.200580 

- varient 3 
- - .. va lie rd. as 
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1.2.4 

OM LEGGING RUCPHEN N6381 

ALTERNATIEF 4: W EST OM ST. WIUEBRORD 

A Iternatief 4- omvat verbinding tussen afs lag 20 van d ASS en de Zunderl'sew g ten zuiden 

van Rl.lcphen. D weg Ioopt met een boog m de noordwestkant van Sint WiJlebrord heen 

om vervo lgens d,e B rnhardstraat te kruisen en naa r het zuiden af te zakken door het 

bedl'ijventer:rein 'Nijverhei'. Via het bed r ijven teTl' in za kt het trace naa l' het zuiden af om 

aan te sluiten op de Z1.ll1del'tseweg. 

Het trace kent aansluitingen op de Poppestraat, Betnhardstraat, Kozijnenhoek, 

Rucphensebaan, Molenweg en Zundertseweg. Het trace kent geen fietsvoorzieningen 

aangezien voldoende parallelle fietsvoorzieningen aanwezig zijn. 

I MER Rucphen, Trace 4 I 

'.1 

... 
..' 

', .1 

Legenda 

VIIr ant 4 
schaal 1M). 1 :19,000 
datum 29-04-2008 
prQje.ctnummer: 110503200560 
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1.3 

1.4 

OMLEGGING RUCPHEN N638 / 

Alternatief 4 kent een variant: 

Alternatief 4-a, dat in plaats van een omlcgging om St. Willebrol'd door de kern gaat en 

daarbij gebruik maakt van bestaande Kaaistraat. Dit alternatief wordt echter aileen in het 

achtergronddocument verkeer uitgewerkt. 

ONDE_RZOEKSGEBIED 

AFBAKENING PLAN- EN ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied beslaat het gebied waarin aIle traces gelegen zijn. Bi.J.men dit 

onderzoeksgebied bevinden zich de verschillende plangebieden die worden gevormd door 

de vier traces met bijbehorende varianten. Om inzicht te krijgen in de archeologische 

verwachtingswaarde van de plangebieden richt het bureauonderzoek zich op het gehele 

onderzoeksgebied. 

ADMINISTRATIEVE _GEGEVENS 

Objectgegevens onderzoek 

Onderzoeksmeldingsnummer (CIS-nummer) 29036 

-
Opdrachtgever Gemeente Rucphen en Provincie Noord-

Brabant 

Plaats Rucphen, Sint Willebrord, Sprundel 

Gemeente (Provlncie) Gemeente Rucphen (Noord-Brabant) --
Toponiem N638 

-~-~ 

Traject (km) Alternatief 1-0 = 5 km 

Alternatief 1-a = 5,1 km 

Alternatief 1-b = 5,8 km 

Alternatief 2-0 = 7 km 

Alternatief 2-a = 7,8 km 

Alternatief 3-0 = 5,3 km 

Alternatief 3-a = 5,2 km 

Alternatief 4-0 = 5,5 km 

Coordinaten onderzoeksgebied (RD); 96500/396056 

99200/396913 

100205/392648 

98458 / 392023 ----
Huidig gebruik Divers -
Uitvoerder ARCADIS Nederland BV 

Bevoegde overheid Gemeente Rucphen 

Uitvoeringsperiode onderzoek oktober 2008 

Beheerder enplaats documentatie ARCADIS Nederland BV, Hoofddorp 

ONDE~ZO.fKSMETHODIEK 

Dit archeologische bureauonderzoek is gericht op het verzamelen van aile relevante 

informatie over de onderzoekslocatie. Voor dit onderzoek zijn de bodemkundige en 

geologische gegevens in relatie tot het onderzoeksgebied bestudeerd, in combinatie met de 

archeologische waarderingskaarten lndicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKA W) 

en de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant' (CHW). Tevens is 

I CHW Noord-Brabant http: / /brabant.esrinLcom/ chw / . 
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het ArcheoJogisch InfoJ11lati Systeem IT (Archis D) geraadpJeegd om inzicht le krijgen in de 

a rcheologische waarnemingell in en om h t plang bied,"evenals de Archeologisch,e 

Monumenten. Kaart (AMK), waarop aBe bekende archeologisdl e teneinen en monumental 

in Nederland Zij ll weergegeven.1 Deze gegevens kunnen evenl'ueel aa ngevlI ld worden met 

in forma tie van loka le amateura rcheologen. 

Op basis van de onderzoeksresultaten i ee:n verwachtingsmodeJ voor de onderzoek localie 

opgesteld, dal als basis kan dienen voor het bepalen van de gewensle vervolgstrategie. De 

m thodiek van he! bureauond fZO k i conform de KwaLiteitsnorm Nede.rland 

Al'cheoJogie (KN A). ' 

, ARCHIS 11, RACM Ar:nersfoort. 

• KNA, versie 3.1, SIKB 2006. 
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2.1 

Z.2 

2.2.1 

11001 DS I LJ K 

Geologie, 
geomorfologie en bodem 

INLEIDING 

OMlEGGING RUCPHEN N63S1 

Voor een goed begrip van de opbouw en ouderdom van het landschap en de daarmee 

samenhangende bewoningsgeschiedenis wordt de geologische ontstaansgeschiedenis van 

het onderzoeksgebied kort beschreven. Tevens worden de geomorfologische kenmerken en 

de in het gebied aanwezige bodemtypen besproken. Ret onderzoeksgebied is gelegen in het 

zuidelijk zandgebied in het westen van Noord-Brabant. 

GEOLO§IE 

PLEISTOCEEN 

Ret onderzoeksgebied maakte in het Midden- en Vroeg-Pleistoceen deel uit van de delta 

van de rivieren Rijn en Maas. Onder het dekzand van de Formatie van Boxtel komen in het 

gebied tussen Breda en Bergen op Zoom dan ook rivierafzettingen voor die worden 

gerekend tot de Formatie van Waalre.' (Rier zijn de Maas-terrassen van Kosberg, Noorbeek 

en Magraten aanwezig in de ondergrond.) De fijnzandige of kleiige rivierafzettingen van de 

Formatie van Waalre komen nabij het oppervlak voor, de bovenliggende 

dekzandafzettingen hebben maximaal een dikte van enkele meters. De bovenste kleilaag is 

van Waalien-ouderdom. Beekdalen zijn in westelijk Noord-Brabant veelal ingesneden tot in 

de kleilaag onder het dekzand, waardoor ze vrij sma 1 zijn, met steile hellingen.5 De 

"Brabantse Wal" vormt de begrenzing van westelijk Noord-Brabant. Waarschijnlijk is deze 

steile klif, die ten zuiden van Bergen op Zoom ongeveer 40 m hoog is, gevormd door 

mariene erosie van de Schelde: Dekzandruggen in het landschap hebben in het Laat

Glaciaal de natuurlijke afwatering van het gebied geblokkeerd. Dit leidde tot de vorming 

van meertjes, die zich in het Holoceen hebben ontwikkeld tot vennen, waarin veenvorming 

kon plaatsvinden. In de meertjes werd al tijdens de Jonge Dryas gyttja gevormd. In westelijk 

Noord-Brabant is de zee, of door de zee bemvloed gebieden, tot op 5 kilometer van het 

onderzoeksgebied gekomen. 

'Berendsen 2005, p. 30. 

, Berendsen 2005, p. 3l. 

6 www.brabantsewal.nl. 
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~f~eeldin~ 2.1 

Paleogeografische kaarten met 

in de cirkel de locatie van het 

onderzoeksgebied. Bovenste 

kaart laat de situatie rond 500 

voor Christus zien en de 

onderste geeft de situatie weer 

rand 50 n. Chr. 

Geel en oranje: pleistocene 

landschap. 

Bruin: veen. 

OMLEGGING RUCPHEN N6381 

HOLOCEEN 

De geologische ontwikkeling van het gebied is beperkt tot het warmer en vochtiger worden 

van het klimaat. In de lager gelegen delen van het landschap vindt vernattu1g plaats en gaat 

er veen groeien. De hogere delen raken meer begroeid en er ontstaan beken die gedeeltelijk 

die zich gedeeltelijk m het landschap msnijden. Veel van de huidige beken zijn in het 

Holoceen ontstaan. De veenvormmg m het gebied begint pas rond 500 v. Chr. en deze stopt 

pas met de ontginning van het gebied aan het emd van de Vroege Middeleeuwen.' 

Op de paleogeografische kaarten is de vorming van het veen in het gebied vanaf 500 v. Chr. 

tot aan 800 n. Chr. goed weergegeven.' 

GE,OM9RFOLOGIE 

De geomorfologie, de vorm van het landschap, is voornamelijk bepaald in het Pleistoceen. 

Het huidige landschap bestaat uit dekzand, met dekzandruggen, rivierdumen en vlaktes. 

De beekdalen m vooral het noordelijke deel van het onderzoeksgebied zijn van Holocene 

oorsprong. Het veen dat in het Holoceen is gevormd in het onderzoeksgebied is in de 

Middeleeuwen gewonnen. Van belang is verder dat op het zand m het westen aanvankelijk 

veel veen lag, dat in de jaren 1250 -1750 weg gegraven is. De klei van de kleipolders dateert 

overigens ook pas van 1400 -1600, allaat hij hier en daar vensters op het oudere 

veenlandschap open'. 

, Vos & Kiden 2005. 

B Paleogeografische kaarten uit Vos & Kiden (2005). 

'Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, Hoofdstuk 22; 3.1 .1 De ontwikkeling van de deelgebieden, 

Het Brabantse zandgebied (http://www.noaa.nl/ content/nieuwe-content/hst22/ h22.3.1.1.xmJ.asp ). 
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Afbeelding 2.2 

Geomorfoiogie en 

archeoiogische waarnemingen 

onderzoeksgebied. 

Legenda 

geomorfologle 
" Waler 

_ Gaulsn en kreken 

_ Beekoverslromlngsvlakte 

_ OeVBIWBI 

Dalvormlge lesgle, bea-k- of rivierdalbOdem 

§ AntropogDon 

1 110503/(E9/001l200580 

o (Lsnd)dulnen +1- blJbehorende vlaktenlls8gten) 

~ Rug (dekzsndrug of terrasrug) 

mm Vlakte (dek)zsnd 

I· ':::"'1 Welvingen (zand, uilerwasrd, tSITtlS- o( getiJerzeUlng) 

Waamemingen Noord Brabant 
Onbekend 

# BronsllJd 

I IJzertUd 

$ late Mlddeleeuwen 

Mesolith lcum 
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BOD EM 

De bodemkaart geefl (Ian dal" in het ollderzoeksgebied humuspodzolgronden en 

eerdgronden aanwezig zijn. IO De humuspodzolgronden zijn te vinden III het grootst deel 

van het onde.rzoeksgebied, dat van Iloord naar zu.i.d globaaJ ingede.eld is eeJ1 

Veldpodzolgrond (Hn21), eell LaarpodzoJgrond (cHn21). en wee.r een VeJdpodzolgronrl . 

Laarpodzolgronden z ijn te vinden in de drogere delen van het landschap, in het 

onde.rzoeksgebied rond de kern Rucphen. In het noorden ligt ill het gebied met ee:n beekdal 

een Gooreerdgrond, lee.marm (pZn21). Gooree.rdgronden mllstaan in boven lopen offlanken 

van een beekdal en vormen de overgang van beekeerC\grond Ilaar podzolgrond. 

Aile bodems in het gebied zjjn "natte" bodems, dat wi! zeggel1 dat het om relatief 

Iaaggelegen zandgl'Onde.n gaat waal' deels vanaf de fIze.rtijd veeJUlloeras heeft ge.legen. 

Vanuit d pa]eogeografischekaarten is te zien dat in de beekdalen en de lage, delen van 

hel landschap veen is gevormd dat tegenwoordig niet meer aanwezig is. 

10 Bodem.kAart' ge:raadpJeegd via Archis /I , RA M. 
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Afbeelding 2.3 

De bodemkaart van het 

onderzoek5gebied 

OM lEGGING RUCPHEN N6381 

Legenda 
Valdpodzolgrcnden; leemann en zwok lemlg flln zend c:=J Gooreerdgronden: Ie mig fiJn zend 

Lege enkeitrogronden; lemig rljn zand Learpodzolgmnden; leemarm en zwak lernig -nJn zand 

c:::J KelkhoudClnde vlakvaaggmnden; mallg fll" zand _ Hoga %Werte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemlg flJn zand 

c=J Vlakvaaggmnden; leemBITTl en zwek Ismig fijn zend c:=J Kslkhoudende vlekveaggronden; zoer fljn zand 

Veldpodzolgronden; lemig flJn zand r::::J Gonwosggron den; zwere zavel en klel; zand beglnnend ondleper dan 80 em 

_ Kalkhoudende enkeerdgronden; malig fUn zand c:=J Gooreerdgronden; grof zand 

r=J HOBrpodzOlg ronden; las mann en zwak lamlg fijn zand _ Hoge brulne enkeerdgronden; las mann en zwak lemfg flJn zand 

[=:J Beekeerdgronden; ieemarm en zwak lamlg nJn zand _ l.Alge ankeerdgronden; leernerm en zwak lemlg fiJn zend 

c:::::::J Haerpodzolgronden; grof zand _ Hogs zwarte enkeerdgrondon; lemig fijn zand 

_ Laarpodzolgronden; lemig fiJn zand c:J Vlakveaggronden; lemig 1IJn zand 

_ Klelige beekdslgronden 

c=J Stulfzandgronde n 

c:::::::J Gooreerdgronden; leemarm en zwek lemlg fiJn zeod 

Loopodzolgronden; leemarm en zwak lemig fiJn zBnd 

Holtpodzolgrondan; Isemarm en zwel< Ie mig fiJn zand 

_ Hoge bruins enkeerdgronden; lemlg fiJn zand 

V.ktpod~OIOI"Ondon; On)r 7.rmd 

_ Venlge bookdalgronden 

c=J Mel hui5vull opgehoogde gronden 

E:::J Beekeerdgronden; lemlg fijn zand 
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3.1 

3.2.1 

OMLEGGING RUCPHEN N638 1 

HOOFDS1UK 

Historische situatie 

In dit hoofdstuk wordt het gebied vanuit de historisch bekende gegevens bekeken. Het 

belang van de kijk op het gebied is te danken aan de exploitatie van het veen. Door de 

exploitatie van het veen is het huidige landschap behoorlijk veranderd vanaf de Late 

Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd (1250 tot 1750). Als gevolg is ook de archeologische 

verwachting niet eenduidig aan de hand van landschapstypen vast te stellen. 

HIST,QRjSCHE SITUATIE 

De huidige gemeente Rucphen is gevormd uit vijf gronduitgiften ter ontginning, daterend 

uit de periode van ca. 1300 -1350 na Chr. l1 Dit betreft de gronduitgiften Sprundel Nassau, 

Langendijk, Nieuw Doorlecht (Zegge), Rucven en Vorenseinde. Sprundel is de oudste kern 

van de huidige gemeente Rucphen. In het jaar 992 werd de plaats Sprundel reeds genoemd 

in een oude akte onder de naam Castellum Sprundelheim.'2 

TURFWINNING 

In de Middeleeuwen is in Noord Brabant veel turf gewonnen. In het gebied rond Rucphen is 

dit ook gebeurd13
( Leenders 1989). Uit de geraadpleegde historische kaarten is maar deels 

waar te nemen waar de veengebieden hebben gelegen. Zoals in paragraaf 2.3 is gemeld is de 

veenwinning in de Late Middeleeuwen van groot be lang voor de archeologische 

verwachting in westelijk Brabant. Door de veenwinning is het landschap behoorlijk 

veranderd. Voor het lokaliseren van de gebieden waar veen gewonnen is is een studie 

uitgevoerd dat in een combinatie van historisch onderzoek, archeologische gegevens en 

veldonderzoek een reconstructie geeft van de veenwinningsgebieden." 

11 Informatie van de gemeente Rucphen. 

12 Informatie over het dorp Sprundel afkomstig van http://www.sprundel.net/. 

"Turf de bruine Motor van West brabant, Bouwmateriaal, brandstof en broodwinning, 2005 

"Leenders 1989. 
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Afbeelding 3.4 

Turfvaarten in West Brabant 

(bran: Turf de bruine Motor 

van West brabant, 2005). 

Op basis van Leenders 1989. 

OMlEGGING RUCPHEN N6381 

Overzichtskaart turfvaartrelicten West-Brabant 
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In afbeelding 3.5 zijn de gekleurde gebieden de veengebieden die op basis van de studie van 

Leenders zijn gereconstrueerd. De zwarte Hjnen zijn de wegen en de andere Hjnen zijn de 

turfvaarten (bijlage 3). 

TU.R~WINNING 

De turfwinning III West Brabant is in de Middeleeuwen in west Brabant een grote industrie 

geweest. In een stu die naar de "verdwenen venen"geeft Leenders15 een beeld van deze 

industrie die vanaf het midden van de 13' eeuw tot in de 18e eeuw heeft voortgeduurd. 

De naam Rucphen komt van het woord venne dat veen of moergebied betekent. 

Exp!oitatie van het veen 

De veenvoorraden werden voor uiteenlopende doelen geexploiteerd. Voor de landbouw, 

turfwinning of zoutproductie.'6 Het gebruik van veengebied voar de landbouw is van 

minder be lang voor deze studie omdat in deze functie het veen niet gewonnen is. De 

landbouwbedrijven, gelegen op de zandgronden aan de rand van een veengebied 

gebruikten het als hooiland. Het hooi maakte een grote veestapel mogeHjk waarbij de mest 

van het vee gebruikt werd om de zandgrond vruchtbaar te maken voor de landbouw. 

Globaal gezien wordt een strook van 8 tot 10 kilometer van het aan de zandgronden 

grenzende gebied gezien als in gebruik als hooiland. 

15 Leenders, K.A.H.W., 1989. Verdwenen venen: een onderzoek naar de Jigging en exploitatie van thans 

verdwenen venen in het gebied tussen Antwerpen, Turnhout, Geertruidenberg en Willemstad, 1250-

1750. 

16 Leenders 1989, Hoofdstuk 6. 
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Eigendom 

De veengebieden waren eigendom van landsheren, graaf of hertog. Leen van gronden 

gebeurde zelden in de veengebieden. De veengebieden werden uitgegeven als concessies 

die als verkoop overeenkomst kan worden gezien. In deze constructie is pas vanaI de 15' 

eeuw zicht gekomen omdat in de voorgaande periode geen informatie gevonden is. De 

uitgifte van de "moerconcessie" gebeurde op twee manieren. De eerste was de verkoop van 

de Moer" en de ondergrond. De tweede ging enkel over de Moer waarbij de ondergrond 

niet in eigendom werd verkregen. Ret veengebied als eenheid werd "een schijve moers' 

genoemd. De delen van een schijI werden als concessie uitgegeven. Ret dorpje Schijf ten 

zuiden van Rucphen dankt zijn naam hieraan. 

Turfwinning 

De winning van de turf gebeurde door het steken van het veen, het strooksgewijs van veen 

onder een afdekkende kIeilaag en de delving onder water, het baggeren van het veen 

(slagturf). 

De methoden verschillen maar de laatste methode is vooral in de latere fase van de 

ontginning van een gebied te verwachten als het J/droge turf"weg is." 

De turf werd vervoerd naar de uitvoerhavens via de "turfvaarten" deze gegraven vaarten 

waren de goedkoopste methode voor het vervoer van de turf maar dienden ook voor de 

ontwatering van de veengebieden. (bijlage 3). 

Vanuit Roosendaalliep een turfvaart naar Rucphen. Deze turfvaart liep vervolgens vanaf 

Rucphen naar de veengebieden in het zuiden. 

LA.NDSC:HAPE~IJKE(lEVOLGEN VAN DE VEEf\lWINNING 

De veenwinning in het gebied rand Rucphen werd gestaakt in het begin van de achttiende 

eeuw. Het veen was afgegraven en werden delen van de vroegere veengebieden ontgonnen 

voor de landbouw. In het veengebied ten oosten van Roosendaal werd vrij v lot overgegaan 

tot het ontginnen. In hoeverre dit ook voor Rucphen gold is niet genoemd maar lijkt weI 

waarschijnlijk.19 Voor het gebied ten noorden van Rucphen is een slordig 

verkavelingspatroon zichtbaar wat ontstaan is uit het opdelen van de stroken uit de 

moertijd in kleinere percelen. 

Sint Willebrord is een plaats die vanaf circa 1700 is ontstaan ten noordoosten van Rucphen 

in het gebied dat op de kaart uit de 19' eeuw nog het Heiken werd genoemd. 

Ten 1100rden van Rucphen is nog een groot heide gebied te zien dat niet is ontgonnen en pas 

sinds 1900 in gebruik is genomen. 

17 Moer is de meest gebruikte aanduiding in west Brabant VOOT het veen en het veengebied. 

"Leenders 1989; pag 247. 

\9 Leenders 1989; pag 280. 
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Afbee~d.in~ 3.5 

Verkavelingspatroon en 

heidevelden in het midden van 

de negentiende eeuw.(bron 

Grote Historische Atlas van 

Nederland. 1 :50.000 deel 4 

Zuid-Nederland 1838-1857} 

3.4 

OMlEGGING RUCPHEN N63B I 

CONCLUSIE 

Uit de historische studie naar verdwenen venen in westelijk N oord Brabant is gebleken dat 

in grate delen van het gebied rand Rucphen sprake is van voormalige veengebieden. Deze 

veengebieden zijn vanaf 1250 na christus ontgonnen en hebben een grate invloed gehad op 

het huidige landschap. Veengebieden lagen ten no orden en ten zuiden van Rucphen. Deze 

gebieden zijn in de 18' eeuw deels ontgonnen voor de landbouw toen veenwinning niet 

meer mogelijk was. 

Uit de gegevens blijkt het belang van deze informatie en het geeft een extra aanvulling op de 

archeologische verwachting en het verklaard deels waaram delen van het gebied hiaten 

vertonen van archeologische vindplaatsen. 

Voor dit onderzoek is getracht om zo betrauwbaar mogelijk de veenwinningsgebieden in te 

passen bij het opstellen van de archeologische verwachtingskaart. 
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4.1 

Tabel4.1 

Periode tabel vol gens het 

archeologische basis register 

(Bran: ABR, RACM), 

OMLEGGING RUCPHEN N63s1 

f l()Uf DS'l lJK 

Archeologie 

Archeologische terreinen en monumenten zijn terreinen waarvan de archeologische waarde 

is vastgesteld door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 

(RACM). Archeologische waarnemingen geven aan dat er op de aangegeven locatie 

archeologische vondsten zijn gedaan. De waarnemingen of vindplaatsen zijn nog niet 

gewaardeerd of kwalitatief niet van bijzonder hoge waarde. Deze waarnemingen zijn 

daarom (nog) niet als archeologisch terrein of monument opgevoerd. 

In de archeologiebalans, die in 2002 is samengesteld, wordt de "voorraad" archeologie in 

Nederland per regio weergegeven. Het onderzoeksgebied is gelegen in West-Brabant, dat 

deel uitmaakt van archeoregio 4, Brabants Zandgebied.20 Vit deze archeologiebalans blijkt 

dat in 2002 West-Brabant een van de gebieden was waarin nog relatief weinig archeologisch 

onderzoek had plaatsgevonden. 

Sindsdien heeft met name archeologisch onderzoek in het kader van de HSL-Zuid ervoor 

gezorgd dat West-Brabant op de archeologische kaart is gezet. Tevens wordt steeds meer 

aandacht besteed aan de archeologie van beekdalen in zandlandschappen.21 De 

zandgronden van Brabant kunnen worden onderverdeeld in relatief natte en droge 

gebieden." Tot de natte gebieden worden de beekdalen en beekdaloverstromingsgebieden 

gerekend, terwijl de dekzandplateaus de hoge gebieden vertegenwoordigen. 

Periode Begin Einde 

Nieuwe Tijd 1500 Heden 

Late Middeleeuwen 1050 1500 

Vroege Middeleeuwen 450 1050 

Romeinse Tljd 12 v. (hr. 450 
-

-- - - - - -.-
IJzertljd 800 v. (hr. 

Bronstijd 2.000 v. (hr. 

Neolithicum 5.300 v. (hr. 

Mesolithicum 8.800 v. (hr. 

Laat Paleolithicum 35.000 v. (hr. 

20 hllp:llwwW.ilTchis.nI/ AB2!102/conten l/ ll tlas3-5 /04 .html. 

21 Gerritsen & Rensink (red.) 2004. 

:u Huijbers 2004; p.103. 

12 v. (hr. _ . 
800 v.(hr. 

2.000 v. (hr. --
4.900 v. (hr. --
8.800 v. (hr. -
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Tabel4.2 

Uitsnede CHW Noord-Brabant. 
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IKAW EN CHW 

De archeologische trefkans voor het plangebied wordt weergegeven op de 

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant. Deze kaart is 

gebaseerd op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKA W). De trefkans is 

gebaseerd op de geomorfologie, geologie, landschap en bekende archeologische 

vindplaatsen en heeft betrekking op de bovenste 1,2 m van het landschap. 

Het onderzoeksgebied heeft volgens de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

(IKA W) overwegend een lage archeologische verwachtingswaarde. Het terre in en de directe 

omgeving van het Militair Mobiel Complex Rucphen (MMC Rucphen) kent een middelhoge 

verwachting en het gebied rand Sprundel heeft een hoge verwachtingswaarde. De hoge 

verwachting komt voort uit de aanwezigheid van dekzandruggen met een middeleeuws 

esdek. Deze hoger gelegen delen in het landschap zijn altijd aantrekkelijke locaties geweest 

voor bewoning. 

De CHW maakt ook melding van de locatie van historische bouwkunst zoals boerderijen, 

molens, kerken etc. met een minimale ouderdom van 50 jaar. Dit betreffen 

Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een selectie uit de resultaten van het 

Monumenten Inventarisatie Project (MIP), dat door de provincie werd uitgevoerd van 1979 

tot 1991. In het onderzoeksgebied komen geen Rijksmonumenten v~~r. De MIP-objecten in 

de plangebieden betreffen voomamelijk boerderijen en woonhuizen uit de Nieuwe Tijd. In 

tabel 4.2 worden de locaties van de MIP-objecten in een tabel weergegeven. De traces 

bedreigen deze objecten niet. 

Locatie MIP-object 

Voreneindsew8a 93 BDrundel 

Achterhoeksestraal69 Rucphen 

Ruc~h8nsebaan 33 80rundal 

Bernhardslraal41 Ruc~hen 

S19W!ltle:o!!!!ll 7 Rucohon 

IncuWiO.IrilllI ·IO RlI9:!!lon 

Ind USIIiesIr8aI 3 R~CIlhon 

Mw11~t.Ls:JImil l. 51. 8 R'J9'h.~ 

MatUnOsslrllllh SL 11 RUCpilM ---
Raadhulsstraat 4 RUGPhen 

Raadhuisstraat 82 Rucphen 

Raadhuisslraal86;88 Rucphen ---
Raadhulsslraall'l RUCDhen 

Raadhulsslraai 3 RucDhen 

Raadhuisstraat 5 Rucohen 

Raadhuisslraall1 BucPheo 

SDrundelseweQ 39 RucDhen 

Venneslraat 1 Rucehen 

2l<nd.rIlIDI!ll91..E!LC han - -
__ ?_'!Ildods!!.l'!lljjj5 RIL~~ 
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4.3 
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ARCHEOLOGISCHE WAARDEN 

Archeologische waarden bestaan uit waarnemingen, terreinen en monumenten. 

Archeologische waarnemingen bestaan uit archeologische waarden die in de landelijke 

archeologische database staan. Archeologische waarnemingen bestaan meestal uit vondsten. 

Het is een waarneming waar verder geen archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Een 

archeologisch terrein is weI archeologisch onderzocht en daarbij is vastgesteid dat het gaat 

om een archeologische vindplaats. De waarde die aan een terrein wordt gegeven geeft een 

beeid van de zeldzaamheid, conservering en compleetheid van de vindplaats. 

Archeologische monumenten zijn archeologische vindplaatsen die dusdanig uniek zijn dat 

deze beschermd zijn volgens de monumentenwet. 

Vanaf de Oude Steentijd (Paleolithicum) tot de Midden Steentijd (Mesolithicum) werd 

Nederland bewoond door jagers/verzamelaars, die seizoensgebonden woonplaatsen 

kenden op hogere delen in het landschap in de nabijheid van water. Over de bewoning en 

het landschapsgebruik in deze periode is weinig bekend, gezien het geringe aantal bekende 

vindplaatsen die voornamelijk bestaan uit concentraties vuursteen. Afgedekte vindplaatsen 

waar ook ander vondstmateriaal dan vuursteen, en sporen van bewoning wordt 

teruggevonden zijn vooralsnog schaars. De bekende vindplaatsen bevinden zich niet op de 

zandgronden. Hier is het oude oppervlak vrijwel gelijk aan het huidige oppervlak vanwege 

de geringe sedimentatie en is het merendeel van het materiaal vergaan. 

In de Nieuwe Steentijd (Neolithicum) gaat de mens over naar meer vaste 

bewoningsplaatsen (sedentaire bewoning), waarbij de restanten van vindplaatsen in aantal 

en omvang - en archeologische zichtbaarheid - toenemen. Buiten de toename van materiaal 

is er tevens sprake van meer sporen van bewoning, omdat de woonplaatsen langer en 

intensiever worden gebruikt. 

De locatie van bewoning lijkt echter niet wezenlijk te verschillen van de voorgaande 

perioden. De intensiteit van de bewoning vanaf het Neolithicum maar vooral vanaf de 

IJzertijd neemt toe uitgaande van de bekende archeologische waarnemingen in het 

Brabantse zandgebied. In de IJzertijd lijkt zich een patroon van vestiging te ontwikkelen 

waarbij de bewoning zich gaat concentreren op de meer leemhoudende bodems. Dit model 

van concentratie van bewoning in de IJzertijd staat in contrast met het model voor Drenthe 

waar uitgegaan wordt van bewoning in voorheen onbewoonde gebieden. Het model is 

opgesteld Dp basis van gegevens uit West-Brabant en is nog niet toegepast op Zuidoost 

Brabant of voor andere archeologische perioden. 
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4.3.2 

Tabel4.3 

Archeologische waarnemingen 

op een afstand van 700 meter 

en meer van het 

onderzoeksgebied. 

Afbeelding 4.6 

Archeologische waarnemingen 

ten zuiden van Sprundel 

OMlEGGING RU(PHEN N638i 

WAARNEMINGEN 

In het onderzoeksgebied zijn in ARCHIS II enkele waarnemingen bekend en deze liggen 

allen in de omgeving van Sprundel (afbeelding 4.6). 

Waarnemings 
Vindplaats 

Begin 
Eind periode Omschrijving 

nummer periode 

Vermoedelijke plaats van het 

Kasteel 5prundel, echter uit 

onderzoek in de directe 

Nietvan nabijheid is geen kasteel 

37432 toepassing -- - aangetoond. 

Losse vondsten gedaan bij 

45785 Onbekend PALEOL NEO een oppervlakte kartering. 

Verspreide vondsten, 

46243 Onbekend PALEOL BRONS oppervlakte kartering . 

Los recent materiaal, niet in 
403547 Onbekend LMEB NTC situ 

Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt zijn er weinig waarnemingen in de directe omgeving 

van de traces bekend. De waarnemingen liggen ten zuiden van de kern Sprundel met een 

minimale afstand van 700 meter tot het dichtstbijzijnde trace (afbeelding 4.6). 

De waarnemingen zijn gedaan aan het oppervlak en daarbij zijn deze vaak beschreven als 

losse vondsten. De vondsten duiden hier niet op waardevolle vindplaatsen. Waarneming 

37432 is weergegeven als de vermoedelijke locatie het kasteel Sprundel. Onderzoek in de 

directe omgeving heeft echter geen positieve aanwijzingen hiervoor opgeleverd. 

w .. mam!ngen Noord-Brobanl x ......... • -- .. -.~ 
CJnt.Nnd .!W.-.t _ o.w..". .. 

..It. Brorlllijd • Ro,...... _D.homitv.....,bMlt-oIr~ 

• "_ , v.,...- E3 "'*."....., .. "'~tJ'1 CI ~ ~]llaod)~+I·~tnd&~ 

i 1105031( f9100 11100580 

u...MMoom o.DhInd E~-3 Rug (MkzanchJg 01 WrMrUS) 

--- lJillIl-f_"'" 
• NIwri.1ijd U w .... 1npn (lu, u..--d, *, .. 01 vM;ah1ttM-tl1 
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4.~ 

4.5 

4.5.1 

4.5·f 

OM lEGGING RUCPHEN N6381 

ARCHEOLOGISCHE TERREINEN EN MONUMENTE.f\I 

In het onderzoeksgebied zijn volgens de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) geen 

archeologische terreinen of monumenten aanwezig. 

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

De archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied kan niet worden bepaald aan de 

hand van bekende archeologische gegevens. Omdat in het gebied weinig of geen 

archeologische gegevens voorhanden zijn, wordt de archeologische verwachting gebaseerd 

op patronen en modellen die vanuit vergelijkbare gebieden bekend zijn. Tevens wordt 

rekening gehouden met de latere verstoring door de veenwinning in het gebied (zie 

hoofdstuk 3). Het zuidoostelijke en noordelijke pleistocene dekzandgebieden en gebieden in 

de meer directe omgeving met archeologische waarnemingen worden betrokken in de 

analyse. Tevens wordt voor het gebied de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 

geraad p leegd. 

NATlON~LE ONDERZOEKSAGENDA 

In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA) wordt de stand van kennis op het 

gebied van de archeologie en archeologisch onderzoek in Nederland weergegeven, evenals 

onderzoeksthema's.2.3 Nederland is opgedeeld in archeoregio's. Een archeoregio is een 

gebied met een overeenkomstig landschap. Het huidige onderzoeksgebied bevindt zich in 

archeoregio 4, het Brabants Zandgebied. In hoofdstuk 22" word aangegeven dat er voor het 

westelijke dee I van Noord-Brabant een grate landschapsdiversiteit geldt. De langdurige 

veenwinning heeft grote gevolgen heeft gehad voor de aanwezigheid van archeologische 

waarden en het maskeren van het originele landschap. Het indelen nu aan het oppervlakte 

gelegen zand is in de lagere delen bedekt geweest met veen dat in de periode 1250-1750 is 

gewonnen (zie ook paragraaf 3.3). 

AANWIJZINGEN IN ZUIDOQjT BRABANT 

Als we op basis van de bovenstaande gegevens en met de kennis over de bewoning van de 

zandgronden van Noord-Brabant het gebied bekijken, lijkt er tot de Middeleeuwen sprake 

te zijn van een gelijke locatiekeuze met betrekking tot geschikte woonplaatsen. De bewoning 

bevindt zich in de omgeving vooral op de hogere gebiedsdelen in de buurt van waterlopen. 

Het gebied rond Rucphen ligt in een gebied met een landschapstype met weinig beken." 

Vanaf de Middeleeuwen is de bewoning minder afhankelijk van landschappelijke factoren . 

De veenwinning geeft aan dat andere factoren meespelen bij het woon- en leefpatroon. In 

deze periode ontstaan de eerste, nu nog bestaande dorpen in het gebied. Sprundel heeft een 

eerste vermelding in de historische bronnen aan het einde van de Vroege Middeleeuwen. 

23 hllp:l!www.arch is.nl/llOaa/content/ IQclb. lk l -2.!\Sp: "De NOaA is opgezet om op nationaal niveau 

de samenhang te bevorderen in de doelen en de prioriteiten van het archeologische onderzoek. Het 

maakt onderdeel uit van het kwaliteitsborgingsysteem van de archeologische beroepsbeoefening.". 

" Nationale Onderzoeksagenda Archeologie, Hoofdstuk 22. De Middeleeuwen en Vroegmoderne tijd in 

Zuid-Nederland (http://www.noaa.nl!content/ toc/balkl-4-22.asp). 

" Leenders 1989, pag. 94. 
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Opvallend is het gebrek aan archeologische vondsten en vindplaatsen in Archis in en rond 

de dorpen. 

GEGEVENS UIT DE DIRECTE OMGEVING 

Om toch enigszins inzicht te krijgen in de locatiekeuze van bewoning in het gebied wordt in 

de wijdere omgeving van het onderzoeksgebied gekeken of er een patroon zichtbaar is in de 

locatie keuze van bewoning. Ais voorbeeld wordt een locatie op 8 kilometer ten zuiden van 

het onderzoeksgebied genomen (afbeelding 4.3). Opvallend aan dit voorbeeld is dat de 

locatie keuze vanaf het Neolithicum dichterbij het beekdal komt te liggen. Ais we op de 

bodemkaart kijken dan vaH op dat deze locatie een Hoge zwarte enkeerdgrond heeft met 

lenig fijn zand. 

Een tweede voorbeeldlocatie bevindt zich ongeveer 2,5 kilometer ten westen van het 

onderzoeksgebied. Hier ligt een cluster van waarnemingen" met bewoning daterend vanaf 

het Mesolithicum / Neolithicum tot en met de IJzertijd en vervolgens weer bewoning in de 

Late Middeleeuwen (afbeelding 4.7). Het gebied ligt op de rand van terrasafzettingen met 

welvingen en een terrasafzettingsvlakte bedekt met dekzand, de bodem is een leemarme 

veldpodzol. Ten no orden en ten zuiden ligt een Gooreerdgrond bestaande uit lemig fijn 

zand en ten westen ligt een hoge zwarte enkeerdgrond. 
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. ~ _~ ~YIIt.I. . -- - ""--' . ~ _~""""""d"""'~ _-r-i_ 
~ ~ ~':~!I-~.l~~, 

~II ---........ -
;~~ ~""""""~.nIill 
m:il1\Wtotl~ 
l~(lMoII~~a/ .. fiMo'~) 

II· '" 

26 Waarnemingen 50311, 50313, 52859, 52898, 52955, 52957, 52959, 52961, 52963, 52965, 52967, 52969, 

52998,53025,53029,53079,53081,53083,53085,53087,53089,53091. 
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Afbeeld!~!J 4.8 

Archeologlsche 

waarnemingen per periode 

ten zuidoosten van het 

onderzoeksgebied. 

:.... 

/ 

• 

.I 

I 
I 

I 

I 
/ 

i 
I 
I 

f 
1 

OMLEGGING RUCPHEN N63S 1 

c· 

'" 

, " 
\ . 
: l, 

; • ~A 

" . 

,., / ......... :.: I 
. /: . ;' I 

" . ' .... :< : . l t\ 

; )t ~ · ", : ;-" 
~.J ;,! .\. ' 

. , .. / .:'11 
I ; " .. 
i_I,':: .. ..' \ -- .-

Legenda 

Waarnemingen Noord-Brabant 
Onbekend 

11 Bronslijd 

IJzertiJd 

f Late Mlddeleeuwen 

Mesolithlcum 

Neolithicum 

Nieuwe lijd 

X Paleolllhicum 

I 110S01/U91001!;!00580 

Recent 

Romeins 

Vroeg8 Mlddeleeuwen 

MiddelBBuwen 

Onbekend 

geomorfologie 
_ Waler 
_ Geuisn en kreken 

_ E3eekoverslromlngsvlakte 

_ Oeverwal 

Dalvormlge Isqgte, beekA of rivierdalbodem 

~ AnlrQpogeen 

c=J (Land)dulnen +/. biJbehorende vlakten/laagten) 

[3 Rug (dekzandrug of terra.rug) 

IIIllIIIl Vlakte (dek)zand 

F:;:-:'~ Welvingen (zand. ulterwaard, terras· of getiJafz.etting) 

ARCADIS 133 



4.5.4 

OMLEGGING RU(PHEN N63s1 

CONCLUSIE, ARCHWLOGISCHE VERWACHTING EN AANBEVELINGEN 

Uit de bekende archeologische waarden in en rand het onderzoeksgebied is een patroon te 

herleiden voor locatiekeuze van op landschappelijke en bodemsoort keuzes voor bewoning. 

De bewoning is in de Steentijd vooral gericht op kortstondige bewoning met een voorkeur 

van locaties aan de rand van waterlopen. De keuze voor de locatie is niet gebonden aan de 

bodemsoort. De bewoning vindt plaats op geomorfologische eenheden van terrasafzettingen 

met welvingen en dekzandruggen. Vanaf het Neolithicum is de landschappelijke locatie 

voor bewoning eveneens in de buurt van waterlopen maar dan wei meer gericht op de 

lemige zandgranden. De landbouw wordt vanaf het Neolithicum steeds belangrijker en dan 

zijn leemhoudende gronden belangrijk voor de keuze van de woonplaats. De bewoning 

vindt net als in de steentijd plaats op terrasafzettingen met welvingen, dekzandruggen en 

aan of in de beekdalen. 

Vanaf de Midden IJzertijd vern at het gebied en vindt er in de lagere delen van het landschap 

veenvorming plaats. Het veenmoeras is een gebied dat vanaf deze tijd niet bewoond is 

geweest. 

In de Middeleeuwen wordt met de ontginning van het gebied begonnen waarbij het veen 

gewOlU1en wordt. De bewoning is deels een voortzetting van het wonen op de locaties uit 

voorgaande period en, maar er wordt ook gedeeltelijk gebroken met deze traditie. De 

bewoning in de Middeleeuwen lijkt zich minder kritisch op te stellen richting het landschap 

en de bodem. Deels door de gevolgen van grootschalig menselijk ingrijpen in het landschap, 

ontginning en het opwerpen van Essen (enkeerdgronden). Oit losraken van het landschap 

als voornaamste factor voor bewoonbare plaatsen kan deels worden verklaard door 

bevolkingstoename. In deze periode ontstaan de nederzettingen waaronder Sprundel, die 

van de kernen in het onderzoeksgebied de vroegste vermelding heeft in de historische 

bronnen. 

Het onderzoeksgebied 
In het onderzoeksgebied is sprake van een pleistoceen landschap dat bestaat uit 

dekzandvlaktes, terrasafzettingen, dekzandruggen en beekdalen (afbeelding 4.7). 

De bodem in het onderzoeksgebied bestaat uit leemarme zandbodems (afbeelding 4.8). 

In het onderzoeksgebied is enkel in het noorden een oude waterloop aanwezig. Voor het 

overige dee I is in het gebied geen aanwijzing voor waterlopen aanwezig. 

Voormalige veengebieden 
Zoals blijkt uit de historische informatie is in het gebied ten noorden en ten zuiden van 

Rucphen het landschap door het winnen van het veen verstoord. Dit heeft gevolgen voor de 

archeologische verwachting. Archeologische waarden na de Midden-lJzertijd zijn daar 

verdwenen omdat eventuele archeologische waarden op in het veen aanwezig waren. Door 

de winning van het veen zijn deze waarden verdwenen. In hoeverre archeologische 

waarden voor de Midden-lJzertijd nog aanwezig zijn is niet aan te geven. De ontginning van 

de voormalige veengebieden voor de landbouw zal ook deze waarden hebben aangetast. Bij 

de ontginning van de verwilderde heide gebieden in het begin van de 20' eeuw zullen 

eveneens de archeologische waarden verstoord zijn. 
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Archeologische verwachting 
De archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied is op te stellen op basis van 

landschappelijke en bodemkundige gegevens gekoppeld aan vestigingsvoorkeuren die uit 

de verschillende bronnen is af te leiden. Het eigenlijk niet voorkomen van rivieren met 

uitzondering van het in het noarden gelegen beekdal he eft gevolgen voor de archeologische 

verwachting. 

VelWachting Steentijd 
De verwachting voor bewoning in de steentijd geldt voor de hogere delen van het 

pleistocene landschap: dekzandruggen, hogere terrassen en rivierduinen. De bewoning 

bestaat uit tijdelijke of seizoensgebonden kampen of activiteitsplaatsen op redelijke afstand 

van waterlopen. De verwachting is laag voar terrasafzettingen met welvingen, rniddelhoog 

voor beekdalen en hoog voor dekzandruggen en rivierduinen. Voor de voormalige 

veengebieden is de verwachting voor archeologische waarden uit deze periode laag. 

VelWachting Neolithicum tot Middeleeuwen 
In deze tijdsprume is er sprake van landbouw en meer permanent bewoonde 

nederzettingen. De bewoning vindt eveneens plaats op de hogere delen van het landschap 

en het leemgehaite wordt belangrijker voor de landbouw. Wanneer dit laatste echt een 

doorslaggevende factor voor vestiging is geworden is niet bekend en ook nog niet 

onderzocht voor het westelijke deel van Noord Brabant. Vit het voorbeeld ten zuidoosten 

van het onderzoeksgebied is een patroon van vestiging vanaf het Neolithicum zichtbaar 

gemaakt (afbeelding 4.8). Ten westen van Rucphen is echter een groep waarnemingen dat 

materiaal heeft opgeleverd van de steentijd tot en met de Nieuwe Tijd. De vondsten zijn 

gedaan op de rand van terrasafzettingen met welvingen en een terrasafzettingsvlakte. De 

bodem bestaat uit een leemarme Laarpodzol. Deze vondsten liggen in een gebied waar 

bewoning eigenlijk minder verwacht wardt. 

Deze laatste waarnemingen geven aan dat er minder belang kan worden gehecht aan een 

leemrijke of leemarme bodem bij het vaststellen van de locatiekeuze voor bewoning. Het feit 

dat een groot deel van het gebied nu over leemarme boderns beschikt maakt dat de 

intensiteit van de bewoning waarschijnlijk minder is geweest dan in gebieden met 

leemrijkere bodems. 

De verwachting is ondanks het bovenstaande voorbeeld toch laag voor gebieden met 

terrasafzettingen met welvingen, middelhoog voar beekdalen en hoog voor gebieden met 

dekzandruggen of rivierduinen. 

Voor de veengebieden is geen andere verwachting omdat landschapstypen niet in deze 

gebieden aanwezig zijn geweest. 

VelWachting Middeleeuwen tot Nieuwe tijd 
Vanaf deze periode is er vee I minder sprake van een relatie landschap en vestiging. De 

eerste dorpen ontstaan en de mens begint grootschalig het landschap te ontginnen. Het veen 

wordt gewonnen uit de lagere delen van het gebied en de bodem wordt verrijkt door het 

opwerpen van essen of enkeerdgronden. In het onderzoeksgebied ontstaan essen ten 

noordoosten van Sprundel ten westen en ten zuiden van het onderzoeksgebied. 

Op basis van de nu in het gebied aanwezige dorpen is voor de bebouwde delen een 

middelhoge tot hoge verwachting op het aantreffen van archeologische waarden uit de 

Middeleeuwen en de nieuwe tijd . 
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Voor de gebieden buiten de dorpen is de verwachting gelijk aan de vorige perioden met als 

uitzondcring dat cr gccn grootschaligc ncdcrzcttingen te verwachten zijn maar gelsolecrdc 

boerderijen en sporen van agrarische oorsprong, perceelsindeling, wegen, ploegsporen etc. 

Deze geisoleerde boerderijen dateren op de hogere delen van het landschap uit de Late 

Middeleeuwen en in voormalige veengebieden uit de Nieuwe tijd. 

Aanbevelingen 
De archeologische verwachting voor het onderzoeksgebied vormt de basis voor 

vervolgonderzoek. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen voor de gebieden met een 

middelhoge en hoge verwachting. Voor de veengebieden wordt eveneens aanbevolen de 

Het Actueel Hoogtebestand van Nederland (AHN) te gebruiken voor analyse van de 

gebieden op het voorkomen van vaarten en percelering etc. 

Omdat in het onderzoeksgebied het pleistocene oppervlak aan of dicht onder het huidige 

oppervlak ligt wordt voor alle landschappelijke eenheden dezelfde onderzoeksstrategie 

voorgesteld. 

Gebieden met een middelhoge verwachting - verkennend booronderzoek 5 boringen per 

hectare en indien mogelijk een oppervlakte kartering. Bij de kartering dient het gebied in 

parallelle raaien met een verspringend grid verkend te worden. 

Gebieden met een hoge verwachting - verkennend booronderzoek 10 boringen per hectare 

en indien mogelijk een oppervlakte kartering. Bij de kartering dient in parallelle raaien in 

een verspringend grid het gebied verkend te worden. 

Voor de gebieden met een lage verwachting en gebieden met geen verwachting wordt geen 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

Het doel van het verkennend onderzoek is om te bepalen of de natuurlijke bodemopbouw 

nog intact is of er sprake is van de aanwezigheid van archeologische indicatoren en voor het 

verkrijgen van inzicht in het landschap. In de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie is 

voor de veengebieden nog specifiek aangegeven wat de onderzoeksvragen zijn." 

" Het onderzoek van de ontginning van de veengebieden, ten behoeve van hun agrarische 

exploitatie of ten behoeve van veenwinning, kent al een zekere traditie. Niettemin moeten 

beide vormen van veenontginning nader onderzocht worden om chronologie, organisatie en 

gevolgen beter te begrijpen. 

Vormen van veenwinning zijn onder andere moernering en zoutwinning. Bij agrarische 

exploitatie van het veen kan gedacht worden aan beakkering, hooiwinning en beweiding 

met schapen en andere beesten en het daartoe oprichten van stellen (verhoogde 

stallingsplaatsen). Bewoning van lage veengebieden verdient, evenals wellicht andere 

activiteiten die sporen konden nalaten, zoals de aanleg van lage kaden, wegen, sloten, 

verdienen nader onderzoek." 

De combinatie geomorfologie en historisch landschapsgebruik geven een lage 

archeologische verwachting vqor het gebied. De terrasafzettingen met welvingen waar ten 

westen van Rucphen nog weI bewoning is aangetroffen (paragraaf 4.5.3, afbeelding 4.2) is 

een uitzondering in het gebied. De lage verwachting voor dezelfde geomorfologische 

eenheid die nu is aangehouden is mogelijkerwijs voor sommige delen van het 

onderzoeksgebied niet correct. Omdat het gebied weinig rivieren heeft gekend en er in grote 

delen veenwinning is geweest is toch voor een lage verwachting gekozen. 

27 NOaA, Hoofdstuk 22; paragraaf 3.1. 
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hoge archeologische 

verwachting per variant en 

alternatief. 
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Voor de gebieden waar geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen is het niet uitgesloten dat 

er toch nog archeologische waarden aanwezig zullen zijn. De uitvoerder van de 

werkzaamheden dient op de hoogte gebracht te worden van de plicht om toevalsvondsten 

bij uitvoering van het grondwerk te melden bij het bevoegd gezag, zoals aangegeven in de 

Monumentenwet 1988 (artike153). De implementatie van deze aanbevelingen is afhankelijk 

van het oordeel van het bevoegd gezag. 

Aanbevelingen per trace 
Op basis van de voorgestelde alternatieven en varianten is voor de effectstudie een 

doorsnijding28 van de archeologische verwachtingswaarde van belang. Tevens is de aanleg 

van een nieuwe weg of een verbreding van een bestaande weg belangrijk. In de tabel is 

enkel de doorsnijding van de middelhoge en hoge archeologische verwachting 

weergegeven. De doorsnijding van gebieden met een geen of een lage verwachting wordt 

geen vervolgonderzoek aanbevolen. 

Alternatief Bestaande weg Nieuwe weg 

Middelhoge Hoge M adelhoge Hoge 

verwachtin g verwachting verwachtin g verwachting 

1-0 350 -
1-a 950 
1-b 350 
2-0 950 
2-a 950 
f- --
3-0 600 100 610 
3-a 600 70 465 

r-- - --
~ - '- -

600 
--~ 

De plannen voor de aanpassing van de bestaande weg of aanleg van een nieuwe weg is in 

dit stadium van de planvorming nog niet bekend. Het onderzoek bij de bestaande wegen zal 

minder intensief zijn omdat daar minder verstoring plaats zal vinden dan bij nieuw aan te 

leggen weg. 

28 Doorsnijding archeologische verwachting wordt weergegeven in meters. Voor zowel de varianten als 

de alternatieven wordt de weg op lengte . 
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Archeolog ische verwachtingskaart met 
ontgrondingen en veengebieden 

ARCADIS 143 



OMLEGGING RU(PHEN N6381 

A!leADIS 



\ 11010310 'ilOl' II!00 580 

OMlEGGING RUCPHEN N63S1 

Rucphen en omgeving op de Kaart der 
Provincie Noord Braband uit 1842 
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4 Verklarende woordenlijst en afkortingen 

Antropogeen 

Archeologische laag 

Artefact 

Beekeerdgronden 

Bouwvoor 

Dekzand 

Enk 

Enkeerdgrond 

Es(dek) 

Geomorfologie 

Goordeerdgrond 

11105031CE9/001/200580 

Door menselijk handelen ontstaan. 

Een met het ongewapende oog waameembare 

lithostratigrafische eenheid die zich onderscheidt van de lagen 

eronder en erboven door de aanwezigheid van (een 

microfractie van) artefacten en mogelijk antropogene objecten. 

Een door mensen gemaakt of gebruikt voorwerp 

Afgeleid van de ligging langs beken. 

De bovenste laag van het bodemprofiel dat door mid del van 

agrarisch gebruik (ploegen, beplanting, bemesting etc.) is 

gevormd. 

Een periglaciale eolische zandlaag die over een groter 

oppervlak als een dek over oudere formaties ligt. Dergelijke 

lagen stammen uit glaciale perioden waarin de grond niet door 

planten werd vastgehouden en de wind vrij spel had. 

Een van oorsprong arme zandgrond die door opbrenging van 

stalmest, plagen, bosstrooisel, afval etc. verrijkt is ten behoeve 

van landbouw. Ook weI es genoemd. 

De meeste enkeerdgronden zijn zgn. oude bouwlanden in de 

zandgebieden. In het noorden en midden van ons land worden 

deze vaak aangeduid met de namen "es", "eng", of "enk ". In 

het zuiden van het land aangeduid als "akker". 

Een van oorsprong arme zandgrond die door opbrenging van 

stalmest, plagen, bosstrooisel, afval etc. verrijkt is ten behoeve 

van landbouw. Ook weI enk genoemd. (Een A-horizont die 

zich door menselijk handelen (antropogeen) heeft ontwikkeld.) 

Verklarende beschrijving van de vormen van het 

aardoppervlak in verb and met de wijze van hun ontstaan. 

Afgeleid van 'goor' voor laaggelegen land of moeras. De term 

heeft vooral betrekking op stilstaand water. Gooreerdgronden 

vormen in het algemeen een overgangsstrook tussen de hoger 

gelegen veldpodzolgronden en de beekeerdgronden in de 

stroomdalen. Ze bestaan uit leemarm en zwak lemig fijn zand. 
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Haarpodzolgronden 

Holoceen 

Holtpodzolgronden 

In situ 

Laarpodzolgronden 

Lutum 

Mesolithicum 

Neolithicum 

Paleolithicum 

Pleistoceen 

Prehistorie 

Steentijd 

Vaaggrond 

Veldpodzolgronden 
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Afgeleid van 'haar', een hoge, begroeide plek op de 

zandgronden. 

Meest recente geologische tijdvak van ongeveer 8.800 v. Chr. 

Tot heden. 

Een holt is veela! een gebruiksbos. Onder bossen die nu nog als 

holt worden aangeduid, komen deze gronden voor. 

Exact op de plaats gelegen waar het werd gedeponeerd, 

verloren of weggegooid. 

'Laar' en '100' zijn ontginningsnamen uit de Middeleeuwen. De 

eigenlijke betekenis is een (nat/moeras)bos of een open plek 

daarin. De benaming komt vooral bij oudere ontginningen 

voor. 

Gronddeeltjes met een doorsnede van minder dan 0,002 mm. 

Hoe meer lutum in de grond hoe kleiiger deze is. 

Midden Steentijd (8.800 v.Chr. - 5.300/4.900 v.Chr.) 

Nieuwe of Tonge Steentijd (5.300/4.900 v.Chr. - 2.000 v.Chr.) 

Oude Steentijd (tot 8.800 v.Chr.) 

Geologisch tijdvak van circa 2,3 miljoen jaar geleden tot het 

begin van het Holoceen (circa 8.800 v. Chr.). Het Pleistoceen 

wordt gekenmerkt door de vier bekende ijstijden. 

Het deel van het menselijke verleden waarvan geen geschreven 

brannen bewaard zijn gebleven. 

Archeo!ogische periode die wordt gekenmerkt door het 

gebruik van stenen werktuigen 

Bodemtype met een onduidelijke, vage bodemvorming. 

Benaming voor gemeenschappelijk gebruikte heidevelden die 

buiten de essen lagen. De benaming komt vooral bij jongere 

ontginningen voor. 
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Afkortingen 

ABR 

AHN 

AMK(-terrein) 

Archis II 

GBKN 

IKAW 

Iva 

KNA 
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Archeologisch Basis Register. Samengesteld door de 

ROB/RACM. Het ABR is een typologie, in referentielijsten met 

chronologische waarde voor onder meer materiaal, 

geomorfologische eenheden, grondgebruik, vondstlagen, 

complexen etc. 

Actuele Hoogtekaart Nederland. Het AHN is een digitaal 

bestand met de hoogtematen van het maaiveld van geheel 

Nederland. De hoogtes, met een nauwkeurigheid van circa 5 

cm, zijn verkregen door metingen vanuit vliegtuigen met 

behulp van een laserstraal (laser-altrimetrie). 

Archeologische Monumenten Kaart. Een gedigitaliseerd 

bestand van alle bekende behoudenswaardige archeologische 

terreinen/ door de RACM erkende archeologisch monumenten 

in Archis II. Deze terreinen zijn gewaardeerd als terrein van 

zeer hoge en hoge archeologische waarde en archeologische 

waarde. Een extra categorie betreft de niet gewaardeerde 

terreinen van archeologische betekenis (zogenaamde AB 

terreinen). 

ARCHeologisch Informatie Systeem II, het landelijke digitale 

databestand voor archeologie van de RACM. Hierin zijn de 

AMK terreinen, archeologische waarnemingen en 

vondstmeldingen opgenomen. 

Grootschalige Basis Kaart Nederland. Gedetailleerde kaart met 

alle bestaande bebouwing, bestrating, sloten en dergelijke. 

Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden. De landelijke 

verwachtingskaart voor archeologie geeft een trefkans op 

archeologische waarden: zeer Iage, laag, middelhoog en hoog. 

Deze waardering is gebaseerd op o.a. bodemtypen, relatieve 

hoogtes en archeologische vindplaatsen. 

Inventariserend Veldonderzoek. Bestaat in 4 fasen: 

IVO-O (Overig): 

1) verkennend booronderzoek 

2) karterend booronderzoek 

3) waarderend booronderzoek 

IVO-P (proefsleuvenonderzoek): 

4) proefsleuvenonderzoek 

Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Regels betreffende 

de processen binnen archeologisch onderzoek. Huidige versie 

3.1 (www.sikb.nl) 
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Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 

Monumenten. Samenvoeging ROB en de Rijksdienst voor 

Monumentenzorg RDMZ) (vanaf medio 2006). 

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. 

(www.sikb.nl) 
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