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1.1

1.2

1.3

MER OMlEGGING N638 RUCPHEN •AANVUlliNGI

HOOFDSTUK

Inleiding

AJ\.NLEIDING AANVULLENDE NOTITIE

De Commissie vocr de milieuefrectrapportage (m.e.r.) heeft het milieueffectrapport (MER)

OmJegging N638 Rucphen getoetst. Naar aanleiding van deze toetsing heeft de Commissie

een aantal tekortkomingen gesignaleerd die essentieel zijn voor de besluitvorming. Hierover

heeft de Commissic op

IS mei 2009 met de provincie Noord-Drabant en de gemeente Rucphen overleg gehad.ln dit

overleg heeft de Commissie aangegeven welke informatie ontbrcckt en gevraagd om deze

(voorliggendc) aanvuUendc notitic.

ONTBREKENDE INFORMATIE

In de memo van de Commissic m.c.f. (zie bijlage 1) is aangegeven dat de regionale context

in het MER onvoldoende is beschreven. In het MER ontbreekt de onderbouwing van het nut

en de noodzaak om de N638 te ontwikkelen tot een noord-zuidverbinding tussen de AS8 en

A16. Naast de regionale context gecft de Commissie aan dat de lokale problccmslclHng in

het MER te algemeen is beschreven en weinig expl.iciet. In de probleemstelling onlbreekt cen

beschrijving van de specifieke problematiek per kern met de benoeming van de lokale

knelpuntC!T1.

De Commissie gceft aan dat door het samenvoegen van de regionale en lokale problematiek

cen aantal voor de hand liggende alternatieven ontbrcekt. De Commissie vraagt daarom om

de regionalc en lokale problematiek te scheiden en vanuit iedere dcelproblematiek te zoe-ken

naar nieuwe alternatieven.

OPBOUW NOTITIE

In voorliggende aanvuUende notitie is de ontbrekende informatie in de volgende drie

hoofdstukken weergegeven. Hoofdstuk 2 gaat in op de regionale problematiek en

doelstellinge.n en hoofdstuk 3 op de loka Ie problematiek. Hoofdstuk 4 gaat in op de wens

van de Commissie voor cen nieuwe afweging van altematieven.

In overleg tusscn provincie, gcmccnte en ARCADIS is bcslotcn de gevraagdc gegevens over

de lokale problcmatiek in bijlage 2 op te nemen. In hoofdstuk 3 kan zodoende worden

ingegaan op de essentie van de problematie.k, zonder in te gaan op aIle cijfe.rs.

We hebben vanuit de conclusies van hoofdstuk 2 en 3 opnieuw naar de alte.matieven

afweging in hoofdstuk 4 gekeken.

1074161941 8 ARCADt5 I 3
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HOOFDSTUK

Regionale context

2.1 REGIONALE OVERWEGINGEN

Algemeen

Het provincia Ie verkeersbeleid kende tot 1998 een definiering dat provinciale wegen van

kern tot kern liepen. Dit bcleid heefter toe geleid dat delen van de hu.idige N638 in 1993 in

het kader van de Wet Herverdeling Wcgenbeheer (WHW) zijn overgcdragcn aan de

gerneente. De overgedragen wcgvakken hebben een gemeentelijke gebiedsontsluitende

functic gekregen. De gemeente Rucphen heeft een aantal jaren geleden in het kadee van

beheer en verkeersveiJigheid besloten om, wachtende hct definiticve trac6 voar de N638, de

weg tijdelijk als 60 km/uur in te rjehteo.

Met de komst van het PVVP 1998 is ecn omslag gemaakt naar cen visic waarbij de

provinciaIe wegen samen met het hoofdwegennet (autosnelwegen) een gcsloten wegennet

vormen.

Afbeelding 1

Opbouw vvegennet confOfm

pwp 1998

Functie toekenning

Het PVVP 1998 bevat een visie over de

hierarchische opbouw van het hoofd

wegennet in Noord-Brabant. Het rijk

beheert en onderhoudt het hoofdwegennet

(HWN), de provincie beheert en onder

houdt het Regionaal Verbindcnde Net

(RVN), met uitzonderingen in de stedelijke

regio's. De gcmcentcn behere.n en

onderhouden aile overige wegen.

Het HWN en het RVN vormen samen een

gesloten wegennet dat de mobiliteit en

bereikbaarhcid in Noord-Brabant moet

waarborgen.

Afbeelding 2

Wegencategorisering Provincie

Noord-Brabant 2000 in het

kader van Duurzaam Veilig

In de definitieve wegencategorisering in het

kader van Duur£aam Veilig van de

Provincie in 2000, is de N638 als onderdcel

van het RVN opgenomen. Daarbinnen is

door de regio ook duidelijk cen

onderscheid gemaakt in de functie van

deze weg, versus alternatieve 'parallelle'

routeS.

1074161941:08

.:"

/

\'"

..

c.~:=~~:
ARCAOIS 4



MER OMLEGGING N638 RUCPHEN • AANVUlliNGI

De categorie gebiedsontsluitingswegen buiten de behouwde korn (van Duurzaam Veilig)

vaIt uiteen in twee delen. Type A zijn de gebiedsontsluitingswegen met een overwegend

regionale functic en cen bcperkte lokale functie. Type B zijn de gebiedsontsluitingswegen

met cell overwegend lokale functic. Deze tweedeling blijft gehandhaafd. De gebieds

ontsluitingswegen van het type A vormen het Regionaal Verbindend Net en vallen onder

beheer van de Provincie. De gebiedsontsluitingswegen van het type B zijn gMn onderdeel

van het Regionaal Verbindend Net. Deze vaUen onder beheer van de gemeenten. Tn het

kader van de categorisering is de weg wei aangeduid als cen weg met een

gebiedsontsluitingsfunctie, echter niet van de hoogstc categoric.

Afbeelding 3

Opbouw wegennet na Studie

WestvanA16, 2001

Waar in het PWP van 1998, vanuit de

eerste principes van DUUIzaam VeiLig de

verbinding ll.iet meer tot het regionale

verbindende wegennet hoorde, is de route

in het kader van de wegencategorisering

en de specifieke studie West van de A16 in

2001 aIsnog door de provincie

opgenomen. Oit heeft te maken gehad met

de uit de stud ie naar voren komende

verkeersstromen die van de weg gebruik

maaktell., waarbij de nadruk lag op de

doorgaande verbind ing die tussell. de AS8

en de A16 werd gerealiscerd.

De N638 is ook de enige bestaande route in het gebied die een (redelijk) directe verbinding

tussen deze twee autosnelwegen mogelijk maakt. Andere meer oostelijke of westelijke

routes maken nergens ce11 aantakking op beide autosnelwegcn.

In het kader van studies ll.aar het Onderliggend Wegennet+ (OWN+) en naar een Beter

Bereikbaar Brabant (BBB) heeft de provincie in samenwerking met gemeenten en het rijk

nader ondct7.oek gedaan t1aarde functie en samenstellingvan het hujdige Br<lb<lnt~e

wegennet. In samenwerking met de GGA-regio's heef! de provincie regionale netwerkvisies

opgesteld. De netwerkvisies vormen de b<lsisingredienten bij het actualiseren van de

hR~rarchischeopbouw van het wegennet. Het vaststellen door Provinci<lleStaten hierv<ln is

gebeurd in het kader van het PVVP 2006.

In 2003 is de shldie OWN+ gepresenteerd en vastgestetd. OWN+ is cem strategie waarbij het

hoofdwegennet samen met het onderliggende wegennet (+ stedelijk wegennet) moet

zorgd ragen voor een robuust en betrouwbaar wegennet. Weggebruikers willen zekerheid

over hun Van deur-tot-deur reistijden. Samenwerking tussen verschillendewegbeheerders

moet oak leiden tot alternatieve routes bij calamiteiten en het niet onnodig gebruik maken

van het hoofdwegennet.

In 2005 is in het kader van Beter Bereikbaar Brabant een netwerkanalyse uitgevoerd die

zieht heeft gegeven op de functies van alle Brabantse wegen, uitgaande van het beschikbare

wegennet. Ook d<larbinncn is geconstateerd dat de N638 ondanks een lage verkecrsfunctie

een onmisbaar onderdeel uitmaakt van het beschikbare wegennet voor de bereikbaarheid

van de regio.

107416194 \.0.8 ARCADIS I 5



Afbeelding 4

Regelstrategie GGA-regio's

Breda en West-Brabant in het

kader van de studie Beter

Bereikbaar Brabant

MER OMlEGGING N638 RUCPHEN - AANVUlliNGI
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Afbeelding 5

Opbouw wegennet conform

PWP 2006

Bij de actualisering van het PVVP in 2006

heeft de N638 de functie binnen het

Regionaal Verbindend Wegennet nogmaals

bekrachtigd. In het PVVP wordt geen

onderscheid gemaakt in belangrijke of

minder belangrijke wegen met een gebieds

ontsluitende functie. Ouidelijk is weI dat de

N638 daarbij een verbinding is, die loopt

van de AS8 in Nederland en via Belgie

aan.luiling heeft op de AI6 (AI in Belgic). ...... ,., "'" .. "
,.

CONCLUSIE:

AI een groot aantal jaren staat de N638 in de provinciaIe beleidsnota's vastgesteld als eell weg

met een gebiedsontsluitende functie (a Is onderdeel van het Regionale Verbindend Wegennet).

In verschillende kaders (West van de A16, DV-Wegcategorisering, OWN+ en BBB) zijn

afwegingen gemaakt die bij de vaststelling van het PWP 2006 hebben geleid tot deze

functietoekenn ing.

Regionaal verbindende fundie
Waar in de MER-studie wordt gesproken over een regionale verbindende functie, wordt in

deze aanvulling wat speciJieker ingegaan op de fundic van de weg in het kader van het

netwerk van wegen. Er spelen daarbij twee gebruikte terrninologieen door eLkaar heen:

Regionaal Verbindend Wegennet: dit wektde suggestie als zijnde het wegennet dat de

regio verbindt en koppelingen legt tussen autosnelwegen. Daarbij wordt het een gestoten

netwerk van wegen.

Ontsluitingswegen: dit wekt de suggestie dat het wegen zijn die €en gebiedjregio

ontsluiten richting een stroomweg. Oit beteke.nt geen verbindingcn, maar deze kunnen

ook worden vormgegeven als cen intakker in cen gebied.

In beide situaties is sprake van een weg waar de verkeersfunctie centraal staat.

Voor de N638ligt de prioritejt bij de ontsluitende fundie. De weg vormt de ontsluiting van

de kernen, zoals Rucphen naar de AS8, en garandeert een goede ontsluiting van het

achterliggende gcbied, via de kern van Rucphen naar de AS8. Oil achtcrliggcnde gebicd

kent naast bos- en landbouwgebieden de kern Schijf en het MMC.

1074161941:0.8 ARCADIS ! 6
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Afbeelding 6 Vanuit de zuidzijde kijkend, vormt de

Principe van CXltsluiten van de N638 ook de ontsluiting van de kern

N638 Zundcrt en achterliggende gebied naar de

A16 toe.

De verbindende fundie is duidelijk minder.

Dit blijkt ook uit de intensiteit, die in het

midden van de route het laagsl is.

Daamaast is er een laag aandecl doorgaand

verkeer. .'

Voor verkeer over grotere afstanden is het

autosnelwegennet het juiste en cfficientste altematief.

: / ~

"

2.2

CONCLUSIE:

De N638 heeft een ontsluitende functie voor het achterliggende gebied. De verwarring wordt

deels ingegeven door de verschillende nota's van de afgelopen jaren en de terminologie van

verbinden versus ontsluiten. Voor de N638 geldt dat de weg past binncn het kader van cen

gebiedsontsluitingsweg met een belangrijke ontsluitende functie voor het gebied richting een

autosnelweg. De verbindende funcUe is hieraan ondergeschikt.

Een samenhangenden sluitend wegennet
In het kader van de netwerkbenadering die de previncie Neerd-Brabant voorstaat en de

huidige inzichten in het opw<mrderen van het onderligge.nde wcgennet (OWN+) is het

wenselijk om het gebied niet via twce Josse intakkers vorm te geven, maar de route weI door

te trekken. Hierdoor ontstaat een robuuste verbinding die bij calamiteiten f1exibel kan

worden ingezct. Ook in het kader van de Nota Mebiliteitsaanpak van het Ministcric van

Verkeer en Waterstaat (december 2008) wordt gesproken over het 'Optimaliseren

samenhangend netwerk', 'BijschakeJen OWN' en het 'Verbeteren betrouwbaarheid'.

Daar kan juist het verbinden van dit soort routes bij van belang zijn.

CONCLUSIE

I
Vanuit een netwerkvisie op het wegennet is het wenselijk te werken met verbindende routes om

te komen tot een flexibel en robuust wegennet.

REGIONALE PLANSTUDIE N638 EN RELATIE MET MER

Vanuit de functictoekenning van de provincie in het kader van het PVVP is geconstateerd

dat twee delen van de route ruet optimaal functioneren. Dat zijn de weggedeeltes door

Rucphen en Zundert. Voor de overige route is geconstateerd dat hie.r geen knelpunte.n op

hct gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid liggen. Voor hct g<.->dcelte tussen de kernen is

aileen sprake van benodigd onderhoud en het aanbrengen van de essentiele

herkenbaarheidskenmerken (E.H.K.) in het kader van Duur.laam VeHig. Voor het

tussenI iggende wegvak is geen sprakc van een studie naar alternalicvcn. De geplandc

planstudie voor de N638 tussen Rucphen en Zundert is vooral gericht op

onderhoudswerken van de bestaande route, afgestemd op de laatste inzichten van

DuurLaam VeHig.

Vocr de weggedeeltes door de kernen van Zundert en Rucphen is geconstateerd dat de

problemen hier specifiek zijn en minder een relatie hebben met de totalc route. Vanuit het

zorgvllidigheidsprincipcis cr voor gckozcn hlCT MER-sh..ldics \.lit tc vocret1.

1074161941'0.8 ARCADIS I 7
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Om deze redenen is bij de aanpak van de N638 dan ook gekozen voor een driedeling in

studies die relatief zelfstandig naast elkaar kunnen worden uitgcvoerd.

CONCLUSIE

Er is nooit sprake geweest van een studie naar de ligging van de N638 en deze studie zal er ook

niet komen. Met uitzondering van het uitvoeren van onderhoud en het aanpassen van de

huidige weginrichting (EHK) zijn er voor het middengedeelte geen voornemens De problemen in

de Kernen van Zundert en Rucphen kunnen hierdoor als losse studies worden opgepakt en

aantakken op de bestaande route.

UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMLEGGING N63a au RUCPHEN

Vanuit de voorgaande paragrafen zijn voor de Omlegging Rucphen de volgende

uitgangspunten meegegeven:

Aantakkcn op een aansJuiting van de AS8.

Aansluiten op de Zundertsewcg ten zuiden van de kern Ruephen.

Een weg met een gebiedsontsluitingsfunctie (80 km/uur buiten de bebouwde korn).

Zoveel mogelijk gebruik maken van het bestaande wegennet.

REGIONALE PROBLEMATIEK

De knelpunten voor de N638 bij Rucphen uit regionaal oogpunt komen op het volgende

neer:

De huidige weg voldoet niet aan de vormgeving van een gebiedsontsluitingsweg (zowel

binnen als buiten de bebouwde kom).

Het huidige snelheidsregime past niet bij een gebiedsontsluitingsweg (60 in plaats van 80

en 30 in plaats van 50 km/uur).

Door de kern van Rucphen zijn er zonder grootschalige sloop van woningen, ruimtelijk

geen mogeLijkheden de weg in te richten, passend bij de gestelde functie.

Het niveau van verkeersafwikkeling dat past bij cen gebiedsontsluitingsweg kan niet via

de bestaandc route worden bercikt.

l'9g,n9 Typ.. wog/ ~ofotonh. GOO',optoorc/o .nolh.,eI ,n c/o .plt. p.r wogvokproont .. ,t

Mall.lnvlh.ld In.lhvld -------- - ----------
Proo"""t I Pllont.,t '2 Ptloroh,,' J P"o,", .. ,t a,s

Bullen Il:ingwegen 60 60
bebouwde (oulosnelwegJ
kom 120 80 80 70 65

100 70 70 60 50
80 60 60 50 40 35
60 50 50 40 35 30

Binnen 70 50 50 45 35 25
bcbouwdo 50 (2,21 35 35 30 25 20
kom 50 (l x21 30 30 25 20 15

B1()JI.' .\f;nutmt ~'(ln IhkuT In Ilatmt(1(1t, tld~it.j,lJlnsJ rtrl:UT m 1;1!'O<'T

CONCLUSIE

Ais de gezamenlijke wegbeheerders invulling willen geven aan de wegencategorisering zal voor

het gedeelte door de kern van Rucphen de N638 moeten worden opgewaardeerd. Oit is aileen

mogelijk door een nieuwe route om de kern van Rucphen te realiseren.

107416194108 ARCAOIS Is
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Lokale knelpunten

3.1 VERKEERSSTROMEN

,,%

'4 clclofv-nd NtI.. \WI de lot" W1MnlIlttlll OIl
deloc:.'1n2wr

Vanuit het verkeersmodel en ook vanuit

een kentekenondci.loek zijn de

belangrijkste verkeersrelaties in b('-'eld

gebracht. Daaruit bleken voor het heJe

gebied een aantal doorgaande

verkeerroutes nadrukkelijk aanwezig. Vit

het kentekenonderzoek blijkt dat het

aandeel doorgaand verkeer op aile

richtingen door de gemeente gemiddeld 7%

is.

Het merendeel van het vcrkeer heeft cen

herkomst en/of bestcmming in e~n van de

kemen of bedrijventerrein Nijverhei.

De bctangrijkste herkomst-/bestcmmingsrelaties per kern staan gevisualiseerd op d~

volgende aJbeeldingen.

Afbeelding 7

Doorgaande verkeelSrelaties

Afbeelding 8

,

------

\
\

.-

Herk.omst en

bestemmingsrelaties per kern

Belangrijkste condusies uit de analyse is dat er sprake is van

veel bestemmingsverkeer tussen de kemen van de gemeente

Rucphen. Echter ook is zichtbaar dat het bestemmingsverkeer

voor bijvoorbeeld Nijvcrhei eerst nog als doorgaand verkeer

een woonkern moet passeren. Gezien de ontwikkelings

potentie van de Nijvcrhei en het gebied Binnentuin moet bij

een nicuwe ontsluiting hicrop goed worden aangesloten.

-
----

•

CONCLUSIE

Gezien deze verkeersstromen is de keuze dan oak logisch am te zoeken voor routes die het

verkeer am de Kernen heen kunnen leiden, waarbij in het bijzonder voor routes richting

Nijverhei moet worden gekeken of deze kunnen worden gebundeld.

I0741619~ 1:0,8 ARCADIS I 9
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VERKEERSONVEILIGHEID

Verkeersonvcilighcid kent in hoafd lijnen twee invalshoekcn. De objecticvc

verkeersonveiligheid, vastgelegd in ongevaUencijfers en de subjectieve onveiligheid,

gevoelens en ervaringen over veiligheid.

Wanneer wordt gekeken naar de objectieve verkeersonveiligheid gebcuren Cf relatief weinig

(emstige) ongevallen op de hoofdwegen van de kemen Rucphen, Sprundel en

St. WiJlebrord. Oorzaak hicrbijrnoet wordC!J1 gevonden in de weginrichting, die hoge

snelheden onmogelijk maakt. Het passeren van twee vrachtauto's op de Raadhuisstraat in

Rucphen kan bijvoorbeeld aileen stapvoets plaatsvinden. Diverse bochten, een smal

wegprofiel en snclhcidsremmende maatregelen zorgen ervoor dat het Motal onge"~lIen

afneemt. De maatregelen gaan wei ten koste van de doorstroming.

.. ..

Afbeelding 9

Ongeval1enkaart van geregi

streerde verkeersongevallen

over de periode 2005-2007

8roo Dienst Verkeer en

Scheepvaart rOVS)

Toelichting

Vierkant' vvegvakongeval

Cirkel kruispuntongeval

Blauw totaalongeval

Rood letselongeval

Het aantalongevaflen word!

ItVl!'ergegeven door de cmvang

van de figuren

; .---....
•

•
•

.'

, ,
'~." ,

.'t,"..;..,
" ..

. " :"•.. , " '

.'

•
~'.,

•

De subjectieve onveiligheid is daarentegen een ander verhaal. Cevoelens van onveiligheid

zijn aanwezig door bijvoorbeeld het ontbreken van goede fietsvoor.£ieningen, lastige

oversteekbcwcgingen (door vcrkccrsdrukte) en groot vrachtverkecr dat nabij $Cholcn rijdt.

CONCLUSIE:

De objectieve verkeersonveiligheid valt relatief gezien mee. Juiste de subje<tieve onveiligheid

speelt een duidelijke rol bij de weggebruikers en inwoners. Door het wegprofiel en de hUidige

inrichting wordt een zeer lage rijsnelheid afgedwongen die leidt tot minder verkeersongevallen.

Ditzelfde wegprofiel, in combinatie met het gebruik ervan, leidt juist tot een hogere

onveilighetd beleving.

107~ 16194 \.0.8 ARCADIS 110
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VERKEERSLEEFBAARHEID

De kerncn Rucphen, Sprundcl en St. WiJlebrord kenmerken zich door bcbouwing dicht op

de weg. Als gcvolg van de verkeersdruktc is sprakc van geluidhinder. Op de doorgaande

route door Rucphen is sprake van cen groat aantal woningen dat op de A-lijst staat qua

geluidsbel<1sting (s<1neringslocaties). Da,mn<1st is het 'wegprofid in de kern te smal, zodat

vrachtwagens elkaar moeilijk kunnen passercn. Het gevolg is cen subjectieve

verkecrsollveilige situatie en cen slechte/moeilijke oversteekbaarheid (barrierewerking).

Ook is het 01' dit moment de cnige route voor het vervner van gevaarlijke stoffen (o.a.

richting Nijverhei en MMC). Dit leidt tot een leefbaarheidsrisico.

ARCf~I)IS 11
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HOOFDSTUK

Alternatievenafweging

4.1

4.2

_______,REGlpNAI\.l_VERSUS LOKAAl

Verkeersknelpunten kunnen niet hard worden gesplitst in een regionaal en een lokaal

probleem. Vaak zijn het de (doorstromings)problemen op het hoofdwegennet die Ieiden tot

sluipverkeer door de kernen met lokale problemen aLs veiligheid en leefbaarheid. Regionale

en lokale problemen mocten integraaf worden aangepakt en afgewogen.

Voor de MER-studie naar de N638 Omleiding Rucphen is in de probleemanalyse wei een

onderscheid aangegeven tussen regionaal en lokaal niveau. Ook daarbij is te zien dat de

knelpunten lastig zijn te splitsen.

WeI kan worden gesteld dat de belangrijkste aanleid ing het opwaarderen van de regionale

functie van de N638 is. Het gedeelte van de N638 tussen de AS8 en de zuidkant van de kern

van L~ucphen past qua vormgeving niet bij de gestelde richtfijnen van een Duurzaam VeHige

gebiedsontsluitingsweg. Tevens is het gebruik van de weg ook in strijd met de locatie van

de weg, dwars door het verblijfsgebied (centrum) van de kern.

In de alternatiefontwikkeling van de MER~studieis dan ook meer nadruk gelegd op de

regionale functierzonder daarbij het lokale aspect te negeren.

ZOEKGEBIED AlTERNATIEVEN

Afbeelding 10

Zoekgebied alternatieven

Vanuit de regionale functie moeten de

alternatieven een relatie Jeggen tussen een

punt op de AS8 en de zuidkant van de kern

Rucphen (zie uitgangspunten paragraaf

2.3).

Het zoekgebied is afgepeld tot het gebied

tussen de kernen van Rucphen en St.

Willebrord. Een route westeHjk om

Rucphen heeft namelijk grote nadelen

vanwege de aantasting van grotere

natuurwaarden in het gebied. Een route

oostetijk om St. Willebrord en SprW1delleidt tot een veel langere weg, die ook nog eens

minder gebruik kan maken van het bestaande wegennet.

Vanwege vrachtverkeerstromen die in de huidige situatie overlast geven in de kernen, is een

route die de kemen ontJast van verkeer naar de Nijverhei ook van belang. Het

bcdrijventerrein de Nijverhei en de tockomstige Binnentuin trekken verkeer aan. Dit vrnagt

om cell gocdc ontsluiting naar de ASS toe, en cen goede bereikbaarheid vanuit de kemen.
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Ook vanuit deze lokale invalshoek biedt eenaltematief ten noorden van de Kozijnenhoek

cen oplossing van de lokale knelpunten.

De alternatiefontwikkeling is dan oak gericht op dit gebied; aangezien binncn dit gebied

zowel de regionale als de lokale wensen kunnen worden samengenomen tot een optimaal

nieuw trace.

Afweg/nga/temaf/even

Er is bewust gekozen voor sprciding van alternatievefl;zQwel via de aansluiting Rucphen

als de aansluiting St. Willebrord op de A58.

Afbeeldingc-'c-' _

MER Rucphen, altematieven 1,

2,3 en 4

IMER Rucphen. Trace 1. 2. 3 en 41

i
'.
.\

;
.'..-j

Legenda

-- Y'\II3111

- - .. v<Jllant 1<1
....... vanant 1b

--valiant 2

- - .. V,'milnl 2a

107416194\ '0,8

-

-- v::)lIant3

- - • variant 3a

-- vallan( 4

1 19000
29·04·2008
110Xl32Q058O

!.Challl(A4)

cJ.llum
projeoclnurnrner
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llclangrijk voordeel van de route vanuit de aansluiting Rucphen is dat er nu al ccn

bestaande weg ligt en hierdoor over cen gedeelte geen sprake is van extra doorsnijding van

het Jandsch<:ip. Altematief 4 In<:l<lkt ('cn korte verbinding nwt de <l<ll:'lsluiting St. WTI1ebrord

op de ASS. Uit de effectbeschrijving in het MEl, komt naar vorcn dat een aantakking op de

bestaande aansluiting Rucphen minder negatieve dfecton hccft 'lIs een nieuwe weg die

aansluit op dc? aansluiting Sf. WiIlcbrord. Dit llCcft in !let bijzonder h~ makc>n rrwt de lengte

van de nieuwe doorsnijding en de aantasting van landschap, versus het opwaardcren van

<'en bcstaandc ",'eg.

Daarnaast scaron alternatieven 1 en 2 goed vanuit lokaal oogpunt. Alternatief 2 scoort echter

vanuit regionaal probleem mindel' goed, dan seoren 1 en 3 betel'. Dit heeft tot de conclusic

gell'id dat altcrnaticf 1 lwt lX'st !egemod komI' aan zO\'1'c1 de !"egiona]e <lIs loble

doelstellingen.

Nieuwe aansluitingASH

Een nicuwe aansluiting op de ASS is verkccrskundig wel bekeken, echter is als niet

rcalistiseh beschouwd. Dit omdat nergens in het vastgestcldc bcleid van gcmcente,

provinde en rijk sprukc is dat de huidige aansJuitingen niet voJdoCTl en dat er daarnanst

sprake is van een wens om ook het wegennet aan de noordzijde van ASS aan te pakken. Een

compleet nieuwe route en een nicuwe aansluiting op de autosnelwcg, in combinatie met het

aanpassen van hd tell Iloordcn vall de AS8 gclegcll wegcllnct, vraugt om een niemve

rcgionale netvverkstudie.

CONCLUSIE

De MER-studie is inge..<;token vanuit de opgave van het optimaliseren van de hUidigc N638

tussen de ASS en de zuidkant van de kern van Rucphcn. Vanuit versehiUende provinciaIe

studies en vastgcstcld beldd is de f()Uf(l als con \'\Icg met een gebicdsontsluitcndc functic>

aangcduid, waarbij de ontsluitende functic een hogere prioriteit heeft dan de verbindende

functie. De vraag Jigt dus niet bij het realiseren van een nicuw trace van de hele N638.

Ook is gesteld dat de ontsluitende functie in de studie zwaarder telt dan de lokale

knelpunten, waarbij de lokale knelpunten vaak worden veroorzaakt door de onbiluitende

fundic. Een nulplusalt(~rn<ltid (in de zin van lwt opwaarderen Van de bestaandc

infrastructuur) is niet realistisch, aangezien de bcstaandc wcgproficlen niet kunnen worden

aangepast aan de dubbelfunctie: doorstroming (inclusief vrachtverkeer) en vel'blijven

(winkels, scholen).

Qua zoekgebied VOOI' een nieuw rcgionaal trace heeft een afweging plaatsgevondcn van de

kansrijke mogelijkheden. Oil' zoekgebied komt overeen met het inspelcn op de lokale

ruimtelijke ontwikkdingen en komt tegemoet own de Jokale knelpunten. Bet I'.oekgebied ligt

tussen de kernen Rucphen en St. Willebrord met een keuze voor aantakking op een van de

twee aansluitingen op de ASS.

Uiteindclijk heeft dit geresulteerd in vier alternatieven die conform de startnotitie en

richtlijnen zijn ondel'zocht.

Voar de oplossing van de lokalc problematiek is alternatief 2 een mogelijkheid. Om de

regionale en lokale problematiek op te 10sson heeft alternatief 1 de voorkeur, aangezien

<llternatid 4 cell grotere aantasling en doorsnijding van Iwt bndschar) tot gevolg lweft.
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Gegevens lokale wegennet

Ooorgaand verkeersstromen
Deze zijn afgeleid vanuit een kentekenonderzoek in hetvoorjaar vZln 2006.

Kordonpunten:

001 Rucphenseweg

002 Poppcstrnat

003 Vosdonkseweg

004 Sint Janstraat

006 Scherpenbcrgscbaan

007 Schijfse Vaartkant

008 Gebrande Hocfstraat

Tusscnpuntcn

009 Bernhardstraat (tusseR Achtcrhockscstraat en Bosheidcstraat)

010 Kotijnenhock (tussen Rupc!lcnscslraat en Hclakkcrstraat)

all Noorderstmat (tusseR Fazantcndonk en Odiliastraat)

012 Vorcnsccindscwcg (tcn zuidcn van Sprundcl)

013 Rucphcnscbaan (fllsseR Kockockstraat en Kcrkchcidestraat)

014 Zundertscwcg (tusseR van def Zijpedrecf en Dennenweg)

015 Sprundelscweg (tussen Zundcrtscw<.>g en Boshcidcstraat)

Dinsdagochtend 13juni 2006

Op dinsdagochtend zijn 5.503 ritton

geregistreerd. Daarvan is 7% doorgaand

verkeer, 57% herkomst- en 35%

bestemmingsverkeer.

De belangrijkste herkomsten en

bestemmingen zijn:

Van post 12 (Voreneindseweg) naar

posl3 (Vosdonkseweg), 105 ritten.

Van post 14 (Zundertseweg) naar post 1

(Rucphcn5eweg),45 ritten.

Van post 1 (Rucphenseweg) naar post 14 (Zundertseweg), 33 ritton.

Van post 14 (Zundertseweg) naar post 8 (Gebrande Hoefstraat), 32 ritlen.

Van post 7 (Schijfsc Vaarkant) naar post 1 (Rucphenseweg), 20 Titten.

Het drukste uur is tussen 07.45 uur en 08.45 uur. In dit uur zijn op de verschillende posten

4.709 kentckens geregistreerd. In totaal zijn in dit uur 2.867 ritten geregistreerd, waarvan 8%

doorgaand vcrkeer, 55% herkolTI!>l- en 3?Yo bestemmingsvcrkeer.
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Dinsdagavond 13juni 2006

Op dinsdagavond zijn 7.116 ritten

geregistreerd. Daarvan is 7% doorgaand

verkeer, 39% herkomst- en 53%

bestemmingsverkeer.

De belangrijkste herkomsten en

bestemmingen zijn:

Van post 3 (Vosdonkseweg) naar post

12 (Voreneindseweg), 73 ritten.

Van post 1 (Rucphenseweg) naar post

14 (Zundertseweg), 72 ritten.

Van post 8 (Gebrande Hoefstraat) naar

post 14 (Zwldertseweg), 37 ritten.

Van post 14 (Zundertseweg) naar post 1 (Rucphenseweg), 30 ritten.

Van post 1 (Ruephenscweg) naar post 7 (Schijfse Vaarkant), 26 ritten.

Het drukste uur is russen 16.15 uur en 17.15 UUT. In dit uur zijn op de verschillende posten

6.37] kentekens geregistreerd. In totaaI zijn in dit uur 3.829 ritten geregistreerd, waarvan 7%

doorga<lnd, 39% herkomst- en 53% bestemmingsverkcer.

Donderdagochtend 15juni 2006

Op donderdagochtend zijn 5.914 ritten

geregistreerd. Daarvan is 4% doorgaand

verkeer, 58% herkomst- en 38%

bestemmingsverkeer. De beIangrijkste

herkomsten en bestemmingen zijn:

Van post 1 (Rucphenseweg) naar post

14 (Zundertseweg), 49 ritten.

Van post 14 (Ztmdertseweg) naar post 1

(Rucphenseweg),43 ritten.

Van post 14 (Zundertseweg) naar post 8

(Gebrande Hocfsfnl<lt), 27 ritten.

Van post 3 (Vosdonkseweg) naar post]2 (Vorenseeindseweg), 12 ritten.

Van post 8 (Gebrande Hoefstraat) naar post 14 (Zundertseweg), 12 ritten.

Het drukste uur is tussen 07:45 en 08:45. In dit Ullr zijn op de verschillcnde posten 4.961

kentekens geregistreerd. In totaal zijn in dit uur 3.007 ritten geregistreerd, waarvan 5%

doorgaand, 57% herkomst- en 39% bestemmingsverkeer.

Donderdagavond 15juni 2006

Op donderdagavond zijn 7.528 ritten

geregistreerd. Daarvan is 5% dQorgaand

verkeer, 42% herkomst- en 53%

bestemmingsverkeer. De belangrijkste

herkomsten en bestemrningen zijn:

Van post 1 (Rucphenseweg) naar post 14

(Zwldertscwcg), 92 ritten.

Van post 8 (Gebrande Hoefstraat) naar

post 14 (Zundertseweg), 36 ritten.

Van post ]4 (Zundertseweg) naar post 8

(Gebrande Hoefstraat), 28 ritten.

1074161941'0.8 ARCADIS 117



MER OMlEGGING N638 RUCPHEN - AANVUlliNGI

Van post] 2 (Vorenseeindseweg) naar post 3 (Vosdonkseweg), 22 ritten.

Van post 3 (Vosdonkseweg) naar post 12 (Vorenseeindseweg), 15 ritten.

Het drukste uur is tussen 16.15 uur en 17.15 uur. In dit uur zijn op de verschillende posten

6.679 kentekens geregistreerd. In totaal zijn in dit uur 3.978 ritten geregistreerd, waarvan 5%

doorgaand, 40% herkomst- en 54% bestemmingsverkeer.

Verkeersintensiteiten (bron GGA-verkeersmodel
Straatnaam Autonome ontwikkeling 2020 Toename t.o.v. 2005

(mvtJelmaal)

Rucohenseweg 11.20 37%

Sint Martinusstraat 9.65 35%

Schiifse Vaartkant 1.90 8%

Gebrande Hoefstraat 3.10 8%

Raadhuisstraat 10.55 25%

Zundertseweg 3.50( 23%

Rucphensebaan I 4.95( 19%

Sprundelsebaan

Noorderstraat 11.35 15%

Kaaistraat 3.50( 27%

Poppestraat 13.90 19%

Percentage vrachtverkeer

Oit is afgeleid vanuit het kentekenonderzoek. Hierbij is uitgegaan van een normale

"verkdag, zonder specifieke transporten van en naar het MMC.

aandeellicht + zwaar vrachtverkeer per kordonpunt in mvtlavondspits (16.00-18.00 uur)
Kordonpunt Aantal Percentage
1 56 6%
2 27 1%
3 67 4%
4 16 3%
6 5 2%
7 20 8%
8 31 5%
12 32 6%
14 49 11%
Totaa' 303 4%
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Tabel 1

Afloop van aile ongevallen

periode 2005 tim 2007

Tabel 2

Aard ongevalJen per jaar in de

periode 2005 tim 2007

Tabel3

Afloop van aile ongevallen

periode 2005 tim 2007

Tabel4

Aard ongevaUen per jaar in de

periode 2005 tim 2007

Tabel 5

Afloop van aile ongevaUen

periode 2005 tim 2007

Totaal Uitsluitend materiele
Letselongevallen SlachtoffersJaar

ongevallen schade ongevallen
2005 5 3 2 2

2006 9 7 2 2

2007 7 5 2 2

Tom) 21 15 6 6

Totaal
Uitsluitend

Aard ongeval
ongevallen

materiEHe schade Letselongevallen Slachtoffers
ongevallen

VoorranCl/dooraang 7 4 3 3
Plaats op de
weg/bocht 4 3 1 1

Overiae toedrachten 3 3 0 0

Inhalen 3 3 0 0

Afstand bewaren 2 1 1 1

Toestand weg/voertuig 1 0 1 1

Div. toed. bestuurder 1 1 0 0

Totaal 21 15 6 6

Sprurrdei

Jaar
Totaal Uitsluitend materiE!le

Letselongevallen Slachtoffers
ongevallen schade ongevallen

2005 4 3 1 1

2006 8 6 2 2

2007 6 5 1 1

Toml 18 14 4 4

Aard ongeval
Totaal Uitsluitend materiele

Letselongevallen Slachtoffers
ongevallen schade ongevallen

Flank 7 5 2 2

Frontaal 4 2 2 2

Vast voorwero 3 3 0 0

Kop/staart 3 3 0 0

Eenziidia 1 1 0 0

Tote_I 18 14 4 4

Sirrt Wi//ebrord

Totaal Uitsluitend materiele
Letselongevallen SlachtoffersJeer

ongevaJlen schade ongevallen
2005 34 24 10 13
2006 23 18 5 7

2007 31 21 10 11
Totaal 88 63 25 31
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Tabel6

Aard ongevallen per jaar in de

periode 2005 tim 2007

MER OMLEGGING N638 RUCPHEN· AANVUlllNGI

Aard ongeval
Totaal Uitsluitend materiele

letselongevallen Slachtoffers
ongevallen schade ongevallen

Flank 35 24 11 14
Vast voorwero 17 16 1 1

Frontaal 15 9 6 7
Kon/staart 12 10 2 2

Eenzijdig 4 2 2 2
Genarkeerd voertuin 3 0 3 5

Voetganger 1 1 0 0
Dier 1 1 0 0

Totaol 88 63 25 31

\

Afbeelding 12

Ongevallenkaart van geregi

streerde verkeersongevallen

over de periode 2005-2007

Bran Dienst Verkeer en

5cheepvaart (DVSj

Toelichting

Vierkant. wegvakongeval

Cirkel. kruispuntongeval

B/auw folaa/ ongeval

Rood letselongeval

He! aantalongeval/en wordt

vveergegeven door de omvang

van de {iguren

••

1014161941:0.8

: .
l.·
~ •.

..•••
......

,
"'"•
•

..'

• •

flIIIl tot!l8l ongevallen· ,·,.'.'••[WI slacHoffer ongevalen· ,·,.'.'••[K] tot&al ongevalen

· ,·,.'.'••(K] sklchloffer ongevlllen,·,.0.'••
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