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Deel A: Voorgenomen activiteit en conclusies 
onderzoek

Voorwoord 
Doel en hoofdpunten tussenrapportage 
Voor u ligt de tussenrapportage van het op te stellen milieueffectrapport (MER) voor Heesch-
West. Zoals bekend richt de planvorming (en dus straks ook het MER) voor dit regionale 
bedrijventerrein zich op twee vragen: 
� Wat is de beste externe ontsluiting van het toekomstige bedrijventerrein? 
� Hoe kan het bedrijventerrein het beste worden ingericht? 

Deze tussenrapportage is uitsluitend gericht op de eerste vraag en bedoeld om de 
bestuurlijke keuze voor de externe ontsluitingsstructuur te ondersteunen. Ten behoeve van 
deze keuze zijn de volgende onderdelen van het rapport het meest van belang: 
� de beschrijving van de mogelijke alternatieven voor de externe ontsluiting (paragraaf 

3.4); 
� de conclusies van het uitgevoerde milieuonderzoek: wat zijn per milieuthema de 

belangrijkste effecten en verschillen tussen de alternatieven (hoofdstuk 4); 
� het integrale overzicht van de voor- en nadelen en de daaruit te trekken conclusies voor 

de te maken bestuurlijke afweging (hoofdstuk 5).  

Leeswijzer en stand van zaken  
Het rapport is opgebouwd conform de methodiek die voor een milieueffectrapport vereist is.  
Ten behoeve van de leesbaarheid is het rapport verdeelt in twee delen 
� Deel A: de kernpunten van het MER;  
� Deel B: de nadere beschrijving van het milieuonderzoek. 

De inhoudsopgave laat de beoogde totale opbouw van het uiteindelijke rapport zien. In dit 
tussenrapport zijn echter alleen die delen ingevuld die te maken hebben met de externe 
ontsluiting. Gebleken is dat de externe ontsluiting kan worden beoordeeld en afgewogen los 
van de later nog te maken keuzes over de inrichting van het bedrijventerrein.  

Beoogde vervolgstappen 
Na de bestuurlijke keuze van de externe ontsluiting van het bedrijventerrein zullen, in 
samenhang met het eveneens nog op te stellen stedenbouwkundige plan, de mogelijke 
inrichtingsalternatieven voor de inrichting van het bedrijventerrein worden uitgewerkt en de 
daarmee samenhangende milieueffecten worden onderzocht. Op basis daarvan zal het 
milieueffectrapport kunnen worden afgerond en vertaald naar de bestemmingsplannen.  
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1. Inleiding 

1.1. Achtergrond en doelstelling ontwikkeling  

Aanleiding en hoofddoelstelling van het project 
De gemeenten Oss, Bernheze, Maasdonk, ’s-Hertogenbosch hebben het voornemen om in 
het buitengebied van de gemeenten Bernheze en Maasdonk ten zuiden van de rijksweg A59  
en ten oosten van de Weerscheut gezamenlijk een nieuw regionaal bedrijventerrein ‘Heesch-
West’ te realiseren (voor de ligging van de locatie zie figuur 1.1). Het gaat daarbij om een 
bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 125 ha, dat hoofdzakelijk is bestemd 
voor bedrijven uit de milieucategorieën 3 en 4. 

Met deze ontwikkeling geven de betrokken gemeenten invulling aan de behoefte aan een 
nieuw bedrijfsterrein in de stedelijke regio Waalboss om daarmee tevens de regionale 
werkgelegenheid stimuleren. Een dergelijke ontwikkeling past in het beleid van de 
gemeenten en de provincie, die beiden in eerdere besluiten hebben aangegeven het gebied 
te willen ontwikkelen om bedrijvigheid toe te staan.  

Voorgeschiedenis in kort bestek 
In het Uitwerkingsplan Waalboss [Provincie Noord Brabant, 2004] is het gebied ten westen 
van Heesch aangewezen als zoekgebied voor een regionaal bedrijventerrein. In 2006 hebben 
de gemeenten Maasdonk en Bernheze de locatie van het bedrijventerrein en enkele 
hoofdlijnen voor de inrichting nader vastgelegd in het Structuurplan Regionaal 
Bedrijventerrein Heesch-West [gemeenten Maasdonk en Bernheze, 2006]. 
Omdat het bedrijventerrein een ‘kader kan vormen voor mer-plichtige activiteiten’, hebben 
de gemeenten voor de vaststelling van het structuurplan een “Strategische Milieubeoordeling 
(SMB1) Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West” opgesteld.  

Bestemmingsplan en milieueffectrapport 
In vervolg op dit structuurplan willen de gemeenten Bernheze en Maasdonk nu  elk een 
bestemmingsplan voor hun deel van het plangebied opstellen. De bestemmingsplannen 
zullen het planologisch-juridisch kader bieden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein. 
Het voorliggende milieueffectrapport dient ter onderbouwing van de beide 
bestemmingsplannen. 

Plangebied en studiegebied 
Het plangebied is het gebied waarbinnen de ontwikkeling van het bedrijventerrein  wordt voorzien. Het 
gebied wordt globaal begrensd door de Bosschebaan aan de noordzijde, de Weerscheut aan de westzijde 
en de Ruitersdam/Zoggelsestraat aan de zuidzijde.  Ten noorden van de A59 ligt nog een gebied (ruim 9 
ha), dat alleen in het plan wordt opgenomen indien wordt gekozen voor de ‘directe aansluiting’ van het 
bedrijventerrein op de A59. Het plangebied voor de externe ontsluiting is afhankelijk van het alternatief 
(zie paragraaf 3.3.2) 

                                              
1 SMB komt overeen met wat volgens de nieuwste regelgeving plan-mer heet (zie ook par. 1.2) 
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Het studiegebied is het gebied waar effecten, als gevolg van de voorgenomen activiteit, (kunnen) 
optreden. Het betreft het plangebied en de omgeving ervan. De omvang van het milieueffectgebied kan 
echter niet bij voorbaat worden aangegeven. Uit de effectbeschrijving in dit MER zal blijken hoever de 
milieugevolgen zich uitstrekken; dit kan per milieuaspect aanzienlijk verschillen en zal per aspect 
worden aangegeven in de effectbeschrijving in deel B van dit rapport. Voor enkele milieuaspecten strekt 
het studiegebied zich uit tot op een afstand van een of enkele kilometers van het plangebied. 

1.2. Leeswijzer voor dit rapport 

Dit milieueffectrapport (MER) bestaat uit drie delen: een samenvatting, een A-deel en een B-
deel. Op deze wijze wordt de veelheid aan informatie op een toegankelijke wijze 
gerubriceerd.

Deel A is met name bedoeld voor de beslissers: daarin worden de kernzaken weergegeven 
die direct nodig zijn voor de besluitvorming. Daarbij wordt antwoord gegeven op de volgende 
vragen:
- wat is het probleem en het doel? 
- welke mogelijke oplossingen zijn bekeken? 
- hoe 'scoren' de oplossingen op de relevante milieu- en overige aspecten? 

Deel B is bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de inhoudelijke en methodische 
onderbouwingen en achtergrondinformatie. 

        Samenvatting: het MER in het kort 
De samenvatting geeft de essentie van het MER weer en is daarmee geschikt voor lezers die 
snel inzicht willen hebben in onder andere probleem- en doelstelling, alternatieven en 
belangrijke verschillen in (milieu)effecten. 

        Hoofdrapport deel A: de kern van het MER 
Na dit hoofdstuk 1 wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de beleidsmatige achtergronden, het 
doel en de randvoorwaarden van het voornemen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de 
voorgenomen ontwikkeling nader uitgewerkt, waarbij wordt ingegaan op de voor het MER 
relevante uitgangspunten en de alternatieven. Hoofdstuk 4 geeft per milieuthema een 
samenvatting van de resultaten en conclusies van het in deel B beschreven milieuonderzoek. 
In hoofdstuk 5 worden op basis hiervan het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) en 
het voorkeursalternatief (VKA) uitgewerkt. Hoofdstuk 6 geeft tenslotte inzicht in de leemten 
in kennis en beschrijft een aanzet tot het evaluatieprogramma.  

       Hoofdrapport deel B: de inhoudelijke en methodische achtergrondinformatie 
Deel B is geheel thematisch opgebouwd. Per milieuthema wordt eerst verantwoord hoe het 
onderzoek is uitgevoerd. Vervolgens worden de huidige situatie, de autonome ontwikkelingen 
en de effecten van de alternatieven in beeld gebracht.  

      Bijlagen: Literatuurverwijzingen, verklarende woordenlijst en specifieke 
gegevens 
In de bijlagen bij dit rapport is onder meer een lijst van gebruikte begrippen gepresenteerd, 
alsmede een overzicht van de geraadpleegde literatuur. Literatuurverwijzingen zijn in dit 
rapport met behulp van een nummer tussen haken weergegeven [Lit. x]. Dit nummer 
correspondeert met de nummers vóór de literatuuraanduidingen in de literatuurlijst. 
overige bijlagen: PM 
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2. Beleidskader op hoofdlijnen, probleem- en 
doelstelling 

In dit hoofdstuk wordt eerst in beknopte vorm inzicht gegeven in de meest relevante 
beleidsdocumenten en de daarin verwoorde achtergronden en randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein (paragraaf 2.1). Daarna wordt ingezoomd op de 
behoefte aan bedrijventerrein binnen de regio Waalboss (paragraaf 2.2). De conclusies 
hieruit worden in paragraaf 2.3 samengevat in een probleem- en doelstelling van het MER. 

2.1. Beleidskader op hoofdlijnen 

2.1.1. Rijksbeleid 
Nota Ruimte (2006) 
In de Nota Ruimte wordt aangegeven dat Nederland bedrijventerreinen nodig heeft voor een 
duurzame economische groei. Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen levert 
namelijk maar in zeer beperkte mate extra terreinwinst op. Het rijk verwacht dat tot en met 
2020 een groei met 23.000 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk is voor een 
duurzame economische groei. Daarbij wordt gesteld dat de hoofdinfrastructuur en de 
regionale en lokale verbindingen in nauwe relatie staan tot elkaar. Dit vereist een goede 
onderlinge afstemming in de vorm van een integrale, gemeenschappelijke gebiedsgerichte 
aanpak van de bereikbaarheidsproblemen. 

2.1.2. Provinciaal en regionaal beleid 
Voorontwerp Structuurvisie RO Provincie Noord-Brabant (2009) 
Deze structuurvisie gaat een stap verder dan de Interimstructuurvisie (zie onder). De 
provincie zet meer dan voorheen in op duurzaam en zuinig omgaan met de leefomgeving. 
Voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen zijn de volgende ambities relevant: 
- een zorgvuldige uitgifte van nieuwe bedrijfskavels (gronduitgifteprotocollen); 
- de ontwikkeling van parkmanagement; 
- een verduurzaming van de bedrijventerreinen door in te zetten op de (verdere) 

ontwikkeling van energieneutrale bedrijventerreinen. 

Ontwerp Verordening Ruimte Noord-Brabant (2009) 
De verordening bevat instructieregels om de provinciale belangen en doelen zoals benoemd 
in de Structuurvisie RO te realiseren. Voor (middel)zware worden o.a. regels gesteld om 
intensief of meevoudig ruimtegebruik te bevorderen en om oneigenlijk ruimtegebruik tegen 
te gaan. 
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Brabant in Ontwikkeling: Interimstructuurvisie Noord-Brabant en Paraplunota 
ruimtelijke ordening (2008) 
De provincie zet sterk in op een duurzame inrichting van bedrijventerreinen. Concreet wordt 
dit vertaald in vier uitgangspunten: 
- intensivering en meervoudig ruimtegebruik van nieuwe bedrijfslocaties; 
- een zodanige inrichting dat deze bijdraagt aan de provinciale milieudoelstellingen 

(bijvoorbeeld het uitwisselen van (industriële) reststromen); 
- bijzondere aandacht voor de beeldkwaliteit van het terrein; 
- optimale economische kwaliteit (bijvoorbeeld parkmanagement). 

Het provinciale planologisch kader geeft verder aan dat de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen binnen een ‘zoekgebied regionale waterberging ‘alleen mogelijk is, als uit 
een watertoets is gebleken, dat hierdoor de geschiktheid van het zoekgebied voor 
waterberging niet verloren gaat. 

Uitwerkingsplan Waalboss (2004) 
Volgens het Uitwerkingsplan Waalboss is voor de stedelijke regio Waalboss extra 
bedrijfsterrein nodig. In het uitwerkingsplan is dit uitgewerkt tot een totale planningsopgave 
van 75 ha tot 2015 en 250 ha tot 2020. Inclusief reserveringen wordt 290 ha tot 2015 
genoemd en 540 ha tot 2020. Bestemmingsplannen die ook de periode na 2015 betreffen, 
zullen ook een deel van de behoefte voor de periode 2015-2020 moeten accommoderen.  

In het Uitwerkingsplan Waalboss hebben Gedeputeerde Staten (GS) er voor gekozen 
expliciet een doelstelling op te nemen ten aanzien van zuinig ruimtegebruik. Dit is in eerste 
instantie vertaald in minder bedrijventerrein. In de getallen is begrepen een regionale 
ambitie voor ruimtebesparing van 30 %. Deze wordt voor 15 % bepaald door nieuwe 
terreinen intensiever te benutten. De overige besparing moet worden bereikt in de 
herstructurering van bestaande terreinen en inbreiding in bestaand stedelijk gebied.  

Over de realisering van de ambities heeft vóór vaststelling van het Uitwerkingsplan 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Het resultaat daarvan was dat de locatie Heesch-West 
voor de ontwikkeling van circa 125 ha bruto bedrijventerrein is aangewezen en dat de 
andere drie locaties (uitbreiding Geer Noord met 25 ha bruto, uitbreiding Vorstengrafdonk 
met 10 ha bruto en de ontwikkeling Landgoederenzone Rosmalen) als reservering zijn 
opgenomen voor na 2015. De realisering daarvan is daarbij afhankelijk gesteld van de 
voortgang van toepassing zuinig ruimtegebruik en van de ontwikkeling van de 
bedrijventerreinbehoefte. Dit resultaat is vóór vaststelling in het uitwerkingsplan verwerkt 

Het regionale bedrijventerrein Heesch-West voorziet, met haar 125 hectare bruto, de 
oostflank van Waalboss voor de komende periode van ruimte voor bedrijvigheid en is binnen 
de oostflank derhalve de enige nieuwe locatie voor een grootschalig bedrijventerrein. In de 
oostflank van de regio Waalboss, waarin de gemeenten Oss, Bernheze en Maasdonk liggen, 
ligt bij de planontwikkeling de nadruk op de segmenten ‘logistiek’ en ‘gemengd’ met de 
nadruk op industrie (farmacie, medische technologie, voeding- en genotmiddelen). Mede 
dankzij haar ligging en de relatief grote kavels is het bedrijventerrein met name geschikt 
voor bedrijven uit de milieucategorie 3 en 4. 

In 2009 heeft de provincie de aanduiding voor de ‘driehoek’ Koksteeg-Weerscheut gewijzigd 
ten opzichte van het Uitwerkingsplan Waalboss (Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
2009). Voor het oostelijk deel van de driehoek is wordt de aanduiding “transformatie 
afweegbaar”, terwijl voor het westelijk deel van de driehoek de aanduiding ‘landschappelijk 
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raamwerk’ blijft gehandhaafd. Binnen deze laatste aanduiding blijft de mogelijkheid om de 
waterbergingsopgave voor het bedrijventerrein te realiseren. 

Waterbeheersplan de Aa (2005) 
Een deel van het plangebied is in het Waterbeheersplan [Waterschap Aa en Maas, 2005] 
aangewezen als ‘zoekgebied voor de noodopvang voor pieken’ in de wateraanvoer. 

2.1.3. Gemeentelijk beleid 
Structuurplan Heesch-West (2006) 
In 2006 hebben de gemeenten Maasdonk en Bernheze, in de vorm van een Structuurplan 
[gemeenten Maasdonk en Bernheze, 2006], richting gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling 
van het gebied. Voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein hebben de vier 
gemeenten onder andere een intentieovereenkomst gesloten en een voorkeursrecht 
gevestigd.  

Het Structuurplan is op 1 maart 2006 vastgesteld door zowel de gemeenteraad van Bernheze 
als Maasdonk. Belangrijk was de keuze voor de ligging van het regionale bedrijventerrein 
binnen het zoekgebied. De gemeenteraad van Bernheze had eerder, in de StructuurvisiePlus 
Bernheze (2003), bepaald dat door de aanleg van een bedrijventerrein het groene imago van 
de gemeente geen geweld zou mogen worden aangedaan en dat de omvang van het terrein 
in redelijke verhouding zou moeten staan tot de omvang van de kern Heesch. Het maximum 
van het bedrijventerrein werd in dat kader bepaald op 60 hectare. De grenzen van het model 
zijn in het Structuurplan aangegeven en zullen bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
nader worden vormgegeven. 

Het Structuurplan gaat er wat betreft de doelgroepen ervan uit, dat Heesch West deels wordt 
ontwikkeld als logistiek terrein (circa 1/3) en deels als gemengd terrein (circa 2/3). Op het 
gemengde gedeelte moet ook ruimte worden geboden aan categorie 2-bedrijven uit de 
gemeenten Bernheze en Maasdonk die vanwege hun aard en schaal op een bedrijventerrein 
thuishoren en geen mogelijkheid hebben om ter plaatse uit te breiden of zich elders binnen 
de gemeente te vestigen. 

Toekomstvisie Maasdonk 2009-2021(2009) 
In deze startnotitie verkent de gemeente Maasdonk de strategische ambities van de 
gemeente tot 2021. De visie voor het bedrijventerrein Heesch-West is tweezijdig. Enerzijds 
dient het terrein zich te kenmerken door een duurzame en groene opzet, waardoor er een 
goed samenspel bestaat met de kwaliteiten van het omliggende gebied. Anderzijds moet de 
bedrijvenlocatie zodanig ontsloten worden dat sluipverkeer geen noemenswaardige inbreuk 
maakt op de leefbaarheid van de Maasdonkse kernen. 

Ontwerpstructuurvisie Buitengebied Maasdonk (2009) 
In deze ontwerpstructuurvisie is ruimte gereserveerd voor de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Heesch-West. De gemeente geeft aan dat bij de ontwikkeling van het 
bedrijventerrein rekening moet worden gehouden met voor de gevolgen voor het omliggende 
(buiten)gebied.  

PM Structuurvisie Bernheze 2009 
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2.1.4. Actuele ontwikkelingen 
In 2008 heeft de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen het advies Kansen voor 
Kwaliteit (2008) uitgebracht. Voor dit voornemen zijn de strategische lijnen ‘verzakelijking 
van ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen’ en ‘positionering van planning en 
uitvoering in een regionale arena’ van belang. Onder deze twee strategische lijnen vallen de 
volgende maatregelen: 
- nieuwe terreinen worden ondergebracht bij nieuw, professioneel en regionaal 

ontwikkelingsbedrijf; 
- verhoging van de grondprijzen met 10 procent; 
- een strakkere planning en aanbodprogrammering op regionaal niveau, wat moet leiden 

tot zuiniger ruimtegebruik en het tegengaan van versnippering; 
- een aanpak gebaseerd op gebiedsontwikkeling met een actieve rol van private 

ontwikkelaars en beleggers in het ontwikkelen en beheren van terreinen; 
- het verplicht stellen van parkmanagement, waardoor tijdige investeringen een snelle 

veroudering van bedrijventerreinen moeten voorkomen. 

In 2007 werd Nederland en de rest van de wereld getroffen door een economische crisis. De 
consequenties voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Heesch-West zijn moeilijk te 
voorspellen. Een gevolg zou kunnen zijn dat de kaveluitgifte over een langere periode 
verdeeld moet worden. Dit kan worden opgevangen met de fasering van het bedrijventerrein 
(zie paragraaf 3.3.6). 

2.2. Behoefte bedrijventerreinen Locatiekeuze 

PM Behoefte bedrijventereinen Waalboss nader invullen 

2.3. Locatiekeuze 

In het Streekplan en het uitwerkingsplan Stedelijke regio Waalboss is het gebied ten westen 
van de kern Heesch aangewezen als zoekgebied voor een regionaal bedrijventerrein van 
circa 125 ha bruto. In 2006 hebben de gemeenten Maasdonk en Bernheze, in de vorm van 
een Structuurplan [gemeenten Maasdonk en Bernheze, 2006], richting gegeven aan de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. De opgave voor het structuurplan was de exacte 
inpassing van het regionale bedrijventerrein van circa 125 ha bruto in het plangebied van 
circa 380 ha. Bij het vaststellen van de exacte locatie is sprake geweest van een verfijning 
van de modellen welke als volgt is verlopen: 
1. het beschrijven van de huidige situatie, waardering, beleidskaders en ontwikkelingen aan 

de hand van een lijst met relevante planvormingsaspecten; 
2. het ontwerpen van grove ontwikkelingsmodellen door bepaalde (combinaties van) 

planvormingsaspecten als vertrekpunt te nemen; 
3. het ontwerpen van een aantal mogelijke ontwikkelingsmodellen en keuze van het 

voorkeursmodel door de stuurgroep. 

Na een uitvoerig planproces zijn circa 45 ruwe modellen ontwikkeld in de tweede processtap. 
Deze ruwe modellen zijn onderverdeeld in negen categorieën Noord, Zuid, Oost, Midden, 
West, Uit elkaar, Clusteren, Transformatie en Minste weerstand. In de inhoudelijke discussie 
die volgde, volgde een schifting, waarbij een viertal categorieën afviel. Tijdens de derde 
processtap zijn Uit Elkaar, Oost, Noord, West en Midden verder uitgewerkt tot mogelijke 
ontwikkelingsmodellen. Na een tweede inhoudelijke afweging met raadscommissies van 
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Maasdonk en Bernheze, de stuurgroep, de colleges van B&W en de klankbordgroep bleven 
twee modellen over: Noord en Mid-West2.

In model Noord is de koppeling met de kern Heesch gemaximaliseerd. Het is langgerekt van 
vorm in oost-westelijke richting, en zo dicht mogelijk tegen de A59 aangelegd. Aan de 
zuidzijde wordt een geleidelijke overgang naar het overige plangebied gerealiseerd door de 
combinatie van kleinschaliger bedrijvigheid, groen en water. In dit model verdwijnt het 
buurtschap Achterste Groes. Het overgrote deel van de oppervlakte voor bedrijven wordt op 
grondgebied van Bernheze gerealiseerd.  

In model Mid-west zijn de schaal van het plangebied en het behoud van de buurtschappen 
Achterste Groes en Zoggel de voornaamste leidraad geweest voor de gekozen ruimtelijke 
structuur. Lengte en breedte liggen dichter bij elkaar dan in het model Noord, zodat een 
compacter bedrijventerrein het resultaat zou zijn. De randen zijn robuust, zorgen voor een 
heldere afbakening en voorkomen een min of meer automatische verdere groei van het 
terrein op de langere termijn. In dit model verdwijnt de Koksteeg gedeeltelijk. Het 
bedrijventerrein wordt gesitueerd rond de gemeentegrens van Bernheze en Maasdonk, die 
beide een ongeveer even groot deel van het terrein op hun grondgebeid krijgen. In figuur 
2.1 is model Mid-west weergegeven. De voornaamste inrichtingselementen zijn kavels voor 
milieucategorie 4 in het midden en kavels voor lagere categorieën naar de randen toe 
(paars), zichtlocatie (donkerpaars), waterretentie (lichtblauw), waterlopen (donkerblauw) en 
robuuste randen (donkergroen). Voor een diepgaande beschrijving wordt verwezen naar het 
structuurplan en de Strategische Milieubeoordeling Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West 
(SMB).

Figuur 2.1 Structuurplan Heesch-West (model Mid-west) 

                                              
2 Op initiatief van de Stuurgroep is besloten de modellen Midden en West te combineren. De 
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De twee overgebleven modellen zijn onderzocht op effecten in het SMB. De modellen zijn 
beoordeeld aan de hand van de thema’s aardkundige aspecten, water, natuur, landschap, 
cultuurhistorie en archeologie, verkeer, bedrijvigheid, landbouw, wonen, recreatie en 
milieuaspecten. Model Mid-West kwam het beste uit de vergelijking. Ook heeft dit model 
uiteindelijk de voorkeur gekregen van de stuurgroep, waarin de bestuurlijke 
portefeuillehouders van de vier gemeenten in de stedelijke regio zijn vertegenwoordigd.  

De locatie en nadere eisen zijn vastgelegd in het Structuurplan, die tegelijk met de 
Strategische Milieubeoordeling Regionaal Bedrijventerrein Heesch-West is vastgesteld op 1 
maart 2006 door zowel de gemeenteraad van Bernheze als Maasdonk. 

2.4. Probleem- en doelstelling 

Probleemstelling 
Op grond van het voorgaande kan de probleem- en doelstelling voor dit project als volgt 
worden samengevat. In de oostflank van de regio Waalboss is, in aanvulling op de 
beschikbare restcapaciteit en de ‘harde’ plannen behoefte aan extra bedrijventerrein. Voor 
de periode tot is een extra aanbod aan bedrijventerrein van circa 172 ha noodzakelijk. Uit de 
voorafgegane stappen in de planvorming (streekplanuitwerking Waalboss en structuurplan 
Heesch West) blijkt dat de locatie Heesch West de beste locatie biedt om een aanzienlijk deel 
van de behoefte in te kunnen vullen. 
Wanneer er op korte termijn geen bedrijventerreinen worden gerealiseerd, zal het tekort aan 
binnen de regio sterk toenemen en kan de lokale behoefte aan bedrijfskavels vanuit de 
gemeenten Maasdonk en Bernheze niet vervuld worden. Daardoor kunnen lokale bedrijven, 
die vanwege hun aard en schaal op een bedrijventerrein thuishoren, niet uit de 
woonomgeving kunnen worden geplaatst. De behoefte aan extra bedrijventerrein komt met 
name vanuit de sectoren groothandel/logistiek, industrie en bouwnijverheid.  

Doel van het project 
Bedrijventerrein
Doelstelling van het project is de transformatie van het plangebied planologisch te faciliteren 
naar een regionaal bedrijventerrein ‘Heesch-West’. Binnen het gebied globaal gelegen ten 
zuiden van de Rijksweg A59 nabij verzorgingsplaats De Lucht, wordt een bedrijventerrein 
ontwikkeld met een bruto oppervlak van circa 125 hectare, hoofdzakelijk voor bedrijven uit 
de milieucategorieën 3 en 4. In specifieke gevallen kunnen bedrijven uit de categorieën 2 
(mits door groot ruimtebeslag niet inpasbaar tussen woonbebouwing) en 5.1 (mits qua 
milieubelasting aanvaardbaar) via een ontheffingsprocedure eveneens worden toegelaten. 
Doel is nadrukkelijk dit terrein zo duurzaam mogelijk in te richten en te beheren. Specifieke 
aandacht bij de inrichting vraagt daarnaast een goede landschappelijke inpassing evenals 
een voldoende berging van oppervlaktewater. 

Externe ontsluiting 
Uit de voorgeschiedenis van het project blijkt dat een goede ontsluiting van het nieuw aan te 
leggen bedrijventerrein van essentieel belang is. In de eerste plaats is voor een goed 
economisch functioneren van het bedrijventerrein een goede bereikbaarheid vanaf het 
nationale wegennet als vanuit de omliggende kernen via een duidelijk herkenbare 
wegenstructuur essentieel. Daarnaast moet  worden voorkomen dat het verkeer dat door het 
extra verkeer van en naar het bedrijventerrein milieuhinder bij woningen en 
verkeersknelpunten op het onderliggende wegennet veroorzaakt.  

                                                                                                                               
verantwoording van de afgevallen modellen is opgenomen in het Structuurplan. 
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3. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.1. Inleiding: overzicht van alternatieven en leeswijzer 

In dit MER komen de volgende situaties en alternatieven aan de orde: 
- de referentiesituatie (ook wel ‘nulalternatief’ genoemd); het betreft de huidige situatie 

(inclusief autonome ontwikkelingen) waarbij de beoogde ontwikkeling niet zou 
plaatsvinden; de beschrijving hiervan dient als referentiekader voor de 
effectbeschrijving van de andere alternatieven (zie paragraaf 3.2); 

- alternatieven voor de voorgenomen ontwikkeling:
o zes alternatieven voor de externe ontsluiting van het bedrijventerrein: allereerst 

zijn uitgangspunten voor de ontsluiting en ontwikkeling van het bedrijventerrein 
geformuleerd (paragraaf 3.3); op basis daarvan zijn alternatieven uitgewerkt voor 
aanvullende infrastructuur waarmee het bedrijventerrein bereikbaar wordt vanaf 
het landelijke en regionale wegennet (paragraaf 3.4). 

o twee integrale alternatieven voor de inrichting van het bedrijventerrein: voor 
enkele aspecten van de inrichting blijken verschillende oplossingen mogelijk die zijn 
vertaald naar twee integrale alternatieven voor de inrichting (paragraaf 3.5);  

o het meest milieuvriendelijke alternatief MMA: volgens de wet moet in elke MER een 
realistisch alternatief met de best bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of 
verbetering van het milieu worden beschreven; in dit MER bestaat dit alternatief uit 
een combinatie van een alternatief voor de externe ontsluiting met een alternatief 
voor de inrichting van het terrein, waarbij aanvullende maatregelen worden 
toegevoegd (paragrafen 3.6 en 5.2); 

o het voorkeursalternatief (VKA); dit is de inrichting zoals deze wordt vastgelegd in 
het bestemmingsplan (paragrafen 3.6 en 5.3). 

In het voorliggende rapport worden alleen de zes alternatieven voor de externe ontsluiting 
van het bedrijventerrein behandeld. De overige alternatieve (integrale alternatieven, meest 
milieuvriendelijke alternatief en voorkeursalternatief) komen in het einddocument MER aan 
de orde. Het vastgestelde structuurplan Heesch-West vormt de leidraad bij de uitwerking van 
deze alternatieven. 
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Figuur 3.1 Overzicht alternatieven 

3.2. Referentiekader voor de beoordeling van de alternatieven  

Het referentiekader voor de beoordeling van de overige alternatieven, ook wel nulalternatief 
genoemd (“wat gebeurt er in het gebied als het ontwikkelingsinitiatief er niet zou zijn?”), is 
in het geval van Heesch-West geen middel om het gestelde doel te bereiken. In deze m.e.r.-
procedure is het nulalternatief, dat wil zeggen het niet ontwikkelen van een regionaal 
bedrijventerrein op deze locatie, geen reëel alternatief omdat dit niet voldoet aan de 
doelstelling van de initiatiefnemers. Het nulalternatief vormt daarom alleen het 
referentiekader voor de beschrijving en beoordeling van de effecten van de overige 
alternatieven. Met dat doel wordt in deze paragraaf de huidige situatie beschreven en wordt 
aangegeven wat er in het studiegebied zal gebeuren als de voorgenomen ontwikkelingen niet 
plaatsvinden: dit noemen we de ‘autonome ontwikkelingen’. 

3.2.1. Huidige situatie in het plangebied en studiegebied 
Kenmerken plangebied 
Het plangebied heeft een agrarisch karakter, met bijbehorende woonfuncties en lokale 
infrastructuur (zie figuur 3.2). De lokale verkeersontsluiting vindt plaats via de Bosschebaan, 
de Weerscheut, De Koksteeg, de Zoggelsestraat en de Raktstraat. Deze wegen omringen het 
beoogde bedrijventerrein, met uitzondering van de Koksteeg, die dwars door het plangebied 
loopt. De Koksteeg is een lokale weg met bebouwing (waaronder twee beeldbepalende 
elementen) en functioneert onder meer als een doorgaande en recreatieve fietsroute van 
Geffen naar het zuiden. 

Het plangebied ligt op een landschappelijke overgang van het kleinschalige 
dekzandlandschap ten oosten van Heesch naar een broekontginningslandschap van grotere 
maten aan de westzijde. De Rijtsche Loop en Kleine Wetering vormen de belangrijkste 
waterlopen; ze stromen naar het (zuid)westen. Verder liggen er nog enkele schouwsloten. 
De aanwezige opgaande beplanting (bomenrijen en bosschages) liggen veelal langs de 
waterlopen en schouwsloten. Een deel van het plangebied is in het Waterbeheersplan 
[Waterschap Aa en Maas, 2005] aangewezen als ‘zoekgebied voor de noodopvang voor 
pieken’ in de wateraanvoer.  

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA): 
� Keuze uit alternatieven 
� Aanvullende milieumaatregelen

Alternatieven externe 
ontsluitingsstructuur 

Voorkeursalternatief (VKA):  
� Keuze uit alternatieven (wel of niet overeenkomstig MMA) 
� keuze welke overige elementen uit MMA worden overgenomen

Alternatieven inrichting 
bedrijventerrein 
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Kenmerken directe omgeving 
Ook de directe omgeving van het plangebied kent nu een overwegend agrarisch gebruik. 
Sterk beeldbepalend is voorts de rijksweg A59 met de pleisterplaats De Lucht die direct langs 
de noordrand van het plangebied zijn gelegen. De gebiedskarakteristieken verschillen deels 
wel per deelgebied. 

Gebied ten oosten van het bedrijventerrein 
Ten oosten van het plangebied liggen de buurtschappen Zoggel en Achterste Groes. 

Gebied ten zuiden van het bedrijventerrein  
Het plangebied wordt in het zuiden begrensd door de Ruitersdam – die deel uitmaakt van de 
historische route van Heesch naar Maliskamp waar de Napoleontische legers overheen 
trokken - en de Zoggelse Straat. Het bedrijventerrein grenst hier aan het AHS-landbouw
gebied: landbouwgebieden met relatief weinig bijzondere (potentiële) natuurwaarden en de 
daarmee samenhangende landschapswaarden. 
Ten zuiden van het plangebied ligt voorts de Vinkelsche Loop. 

Gebied ten westen van het bedrijventerrein / de ‘driehoek’ 
In het Streekplan Noord-Brabant 2002 ‘Brabant in Balans’ is het gebied ten westen van het 
plangebied aangeduid als Agrarische hoofdstructuur (AHS)-landschap. Dit omvat de 
landbouwgebieden met de overige bijzondere (potentiële) natuurwaarden en de daarmee 
samenhangende landschapswaarden.  
In het Uitwerkingsplan Stedelijke Regio Waalboss [Provincie Noord Brabant, 2004] is het 
gebied aangeduid als ‘landschapsecologische zone’ en in het Reconstructieplan Maas en 
Meierij als ‘landschaps-ontwikkelingszone/ landschapsecologische zone’. 

3.2.2. Verwachte autonome ontwikkelingen 
Autonome ontwikkelingen zijn reeds vaststaande ontwikkelingen die zullen plaatsvinden 
zonder doorgaan van het project Heesch-West. Het gaat om ontwikkelingen waarvoor reeds 
een planologische procedure is gevolgd dan wel die een grote mate van zekerheid van 
uitvoering kennen.  

In het plangebied zelf zijn geen relevante autonome ontwikkelingen te noemen.  
In de omgeving van het plangebied zijn wel diverse ontwikkelingen aan de orde. Voor de 
planvorming van dit bedrijventerrein zijn met name de volgende ontwikkelingen relevant (zie 
figuur 3.3): 
- de beoogde inrichting van de landschapsecologische zone direct ten westen van de 

Weerscheut en het plangebied; 
- de ontwikkeling van een nieuw woongebied met maximaal circa 1.000 woningen ten 

westen van Heesch (Structuurvisieplus, 2003); 
- de realisering van twee landbouwontwikkelingsgebieden in het poldergebied ten 

noorden van Geffen en ten zuidwesten van Heesch, die ruimte bieden voor de 
verplaatsing en uitbreiding van intensieve veehouderijen; 

- aanpassing van de verkeerscirculatie ten noorden van de A59 in het kader van het 
gemeentelijke verkeers- en vervoersplan van Maasdonk. 
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3.3. Voorgenomen activiteit en uitgangspunten 

Twee onderdelen: aanleg bedrijventerrein én adequate externe ontsluiting 
De voorgenomen activiteit bestaat uit twee onderdelen: 
- aanleg van het bedrijventerrein Heesch-West met een bruto oppervlak van circa 125 ha 

bruto en in samenhang daarmee realisering van groenzones en waterberging ten 
behoeve van een goede inpassing van het bedrijventerrein; 

- aanpassing van bestaande wegen en aanleg van de benodigde extra wegverbindingen 
ten behoeve van een volwaardige ontsluiting van het bedrijventerrein. 

De hoofdlijnen van de inrichting zijn al vastgelegd in het vastgestelde structuurplan Heesch-
West. De externe verkeersontsluiting staat echter nog niet vast. 
Mede op basis van het structuurplan worden in deze paragraaf de belangrijkste 
randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling en inrichting van het 
bedrijventerrein benoemd. Tevens worden de mogelijkheden voor de externe 
verkeersontsluiting verkend. Dit mondt uit in een overzicht van vaststaande en variabele 
elementen die voor de uitwerking van de nog ter discussie staande ontsluitingsalternatieven 
van belang zijn. 

3.3.1. Doelstelling en programma  
Pm (wordt later ingevuld) 

3.3.2. Ontsluiting van het bedrijventerrein 
Externe ontsluiting 
Bij voorbaat staat vast dat de bestaande wegenstructuur in de omgeving van het plangebied 
onvoldoende geschikt is voor een adequate ontsluiting van het bedrijventerrein. Het 
belangrijkste doel daarbij is een zo goed mogelijke ontsluiting vanaf de A59 tot stand te 
brengen en een zo beperkt mogelijke belasting van het onderliggende lokale wegennet. Om 
tot een goede ontsluiting te komen zijn in beginsel drie oplossingsrichtingen denkbaar (zie 
figuur 3.4): 
- ‘directe’ ontsluiting via een nieuwe aansluiting op de A59 ter hoogte van 

verzorgingsplaats De Lucht (alternatief 1); 
- tweezijdige ontsluiting via de op te waarderen of te verleggen Bosschebaan richting het 

bestaande/ op te waarderen aansluitpunt Oss én via aan te leggen of op te waarderen 
parallelwegen langs de zuidzijde van de A59 naar een van de bestaande aansluitpunten 
Nuland of Kruisstraat (alternatief 2);  

- eenzijdige ontsluiting via een nieuwe parallelroute richting het bestaande/ op te 
waarderen aansluitpunt Oss (alternatief 3). 
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Figuur 3.4 Hoofdalternatieven externe ontsluiting 

De alternatieven voor de externe ontsluiting worden nader uitgewerkt en beschreven in 
paragraaf 3.4. Daarbij zijn binnen het ontsluitingsprincipe van alternatief 2 in totaal 4 
(sub)alternatieven onderscheiden. 

Interne ontsluiting van bedrijfskavels 
De interne ontsluiting vindt plaats via een lusvormige hoofdontsluiting die aantakt op de 
gebiedsontsluitingsweg (Bosschebaan of vervanger daarvan). Vast uitgangspunt is dat er 
geen directe verbinding voor autoverkeer ontstaat tussen het bedrijventerrein en de 
bestaande omliggende wegen, met uitzondering van de bestaande routes via de 
Bosschebaan en andere nieuw te realiseren/ op te waarderen parallelle routes langs de A59. 
Binnen het terrein zullen verschillende wegtypen met verschillende maatvoeringen en aard 
van de langzaam verkeersvoorzieningen worden onderscheiden. De hoofdontsluiting zal 
worden voorzien van een apart fietspad, door een berm gescheiden van de weg. Voor alle 
wegen op het terrein wordt uitgegaan van een ontwerpsnelheid van 50 km/u. De wegen 
zullen mede toegankelijk zijn voor landbouwvoertuigen. In de wegprofielen wordt voldoende 
ruimte gereserveerd voor kabels en leidingen en een deel van de waterberging.  

Parkeren  
De bedrijven voorzien zelf op eigen terrein in voldoende parkeer- en manoeuvreerruimte. In 
de openbare ruimte wordt alleen op enkele plaatsen een wachtstrook aangelegd, 
bijvoorbeeld bij informatieborden en op locaties voor het verlaten van het regionale 
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bedrijventerrein. Voor de parkeerbehoefte wordt (conform de richtlijnen uit de ASVV 2004, 
CROW 2004 voor niet stedelijke zones) rekening gehouden met de volgende richtgetallen: 
- arbeidsintensieve/bezoekersintensieve bedrijven (industrie, garagebedrijf, laboratorium, 

werkplaatsen e.d.): 2,8 parkeerplaats per 100 m2 bvo; 
- arbeidsextensieve/bezoekersextensieve bedrijven (loods, opslag, groothandel, 

transportbedrijf e.d.): 0,9 parkeerplaats per 100 m2 bvo. 
Verder wordt gestreefd naar een terreinindeling en een daarop afgestemd parkmanagement 
waarbij aan de voorzijde van de bedrijfsgebouwen een zone van 20 meter op maaiveld wordt 
vrijgehouden van bebouwing om parkeren van personenauto’s (kortverblijvers en bezoekers) 
mogelijk te maken. Door erfscheidingen op de terreingrenzen te vermijden is uitwisseling 
van de parkeerruimte tussen de bedrijven onderling mogelijk. Parkeren van bedrijfsauto’s 
vindt bij voorkeur plaats achter, in of op de bedrijfsgebouwen. Door in de verkaveling te 
werken met binnenhoven tussen de bedrijfsgebouwen kan de parkeer- en 
manoeuvreerruimte ook hier flexibel worden verdeeld. 

Langzaam verkeer 
De bestaande langzaamverkeersroutes in het gebied lopen over de Achterste Groes, de 
Raktstraat, de Koksteeg, de Weerscheut, de Holkampstraat en de Papendijk (met een 
doorsteek vanaf de Weerscheut of via de Koksteeg) en parallel aan de A59 langs de 
Bosschebaan (zie figuur 3.2). Uitgangspunten zijn: 
- de bestaande verbindingen vanuit de omgeving blijven of via het terrein of via 

bestaande routes om het terrein heen met elkaar verbonden; 
- langs de Bosschebaan en de hoofdontsluiting over het bedrijventerrein worden de 

langzaam verkeersroutes apart aan één zijde van de weg worden aangelegd, gekoppeld 
aan de water- en groenstructuur in de bredere profielen; 

- overige routes over het bedrijventerrein lopen via de informeler structuur van de 
bedrijfsstraten. 

Openbaar vervoer 
Momenteel loopt over de Bosschebaan een busverbinding tussen Grave en ’s-Hertogenbosch. 
Deze verbinding heeft een frequentie van één maal per uur en in de ochtendspits tweemaal 
per uur. Er is één halte, nabij De Lucht. Nagegaan zal worden of ten behoeve van een betere 
bereikbaarheid het aantal haltes kan worden vergroot en de buslijn in enige mate kan 
worden omgelegd. 

3.3.3. Wonen en milieuzonering 
Pm wordt later ingevuld 

3.3.4. Landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit 
Pm wordt later ingevuld 

3.3.5. Waterhuishouding en bouwrijp maken  
Pm wordt later ingevuld 
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3.3.6. Fasering 
Fasering infrastructuur externe ontsluiting 
Een adequate externe ontsluiting is voor dit bedrijventerrein van essentieel belang. Vast 
uitgangspunt is dan ook dat de benodigde wegverbindingen naar de A59 voorafgaande dan 
wel in het begin van de 1e fase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden 
gerealiseerd. De eventueel benodigde capaciteitsvergroting van kruispunten kan worden 
afgestemd op de ontwikkeling van de verkeersintensiteiten.  

Fasering ontwikkeling bedrijventerrein 
Pm wordt later ingevuld 

3.3.7. Vaststaande en variabele elementen voor de inrichting 
Vaststaande elementen 
Een deel van de hiervoor beschreven uitgangspunten moet, gelet op de 
beleidsuitgangspunten en doelstellingen als vaststaand worden beschouwd. In het bijzonder 
gelden als vaststaand: 
- de locatie en begrenzing van het plangebied en het programma voor het 

bedrijventerrein; 
- het uitgangspunt dat er geen directe verbinding voor autoverkeer ontstaat tussen het 

bedrijventerrein en de bestaande omliggende wegen (met uitzondering via de 
Bosschebaan en andere nieuw te realiseren/ op te waarderen parallelle routes langs de 
A59);

- pm vaste uitgangspunten inrichting (wordt later ingevuld) 

variabele elementen 
De volgende onderdelen kunnen nog wel als variabel worden beschouwd en kunnen dus 
desgewenst onderdeel vormen van alternatieven of varianten. Het betreft de volgende 
onderdelen: 
- de wijze waarop de externe ontsluiting naar het hoofdwegennet tot stand wordt 

gebracht; 
- pm variabele elementen van de inrichting (wordt later ingevuld) 

Een aantal van deze variabele elementen vormt de basis voor de alternatieven zoals deze 
worden beschreven in de paragraaf 3.4 en 3.5. Daarnaast kunnen deze variabele elementen 
ook van belang zijn voor aanvullende maatregelen die bij de ontwikkeling van het meest 
milieuvriendelijke alternatief (MMA) en het voorkeursalternatief (VKA). Dit zijn de punten 
waarop er nog keuzes kunnen/moeten worden gemaakt en er optimalisatie kan plaatsvinden. 
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3.4. Alternatieven voor de externe ontsluiting

Hoofdalternatieven 
Zoals eerder is aangegeven is de bestaande wegenstructuur in de omgeving van het 
plangebied onvoldoende geschikt voor een adequate ontsluiting van het bedrijventerrein 
richting het hoofdwegennet (A59). Uitgaande van de in paragraaf 3.3.2 verwoorde 
uitgangspunten zijn ten behoeve van een goede externe ontsluiting drie hoofdalternatieven 
benoemd (zie figuur 3.4 en 3.5): 
- alternatief 1: ‘directe’ ontsluiting via een nieuwe aansluiting op de A59 ter hoogte van 

verzorgingsplaats De Lucht; 
- alternatief 2: tweezijdige ontsluiting via de op te waarderen of te verleggen 

Bosschebaan richting het bestaande/ op te waarderen aansluitpunt Oss én via aan te 
leggen of op te waarderen parallelwegen langs de zuidzijde van de A59 een van de 
bestaande aansluitpunten Nuland of Kruisstraat;  

- alternatief 3: eenzijdige ontsluiting via een nieuwe parallelroute – zonder verbinding 
met de bestaande Bosschebaan -  richting het bestaande/ op te waarderen aansluitpunt 
Oss.

Ter toelichting kan daarbij het volgende worden gesteld. Belangrijk uitgangspunt van de 
ontwikkeling is dat het lokale wegennet zo min mogelijk wordt belast door verkeer, in het 
bijzonder door vrachtverkeer, van en naar het bedrijventerrein. Een directe ontsluiting via 
een eigen aansluiting op de A59 (alternatief 1) lijkt daarvoor de beste mogelijkheden te 
bieden. Bekend is echter dat Rijkswaterstaat uiterst terughoudend is met het toestaan van 
nieuwe aansluitingen op rijkswegen. Om deze reden zijn ook andere alternatieven uitgewerkt 
waarbij het verkeer via parallelroutes naar de bestaande, eventueel op te waarderen 
aansluitpunten wordt geleid. Alternatief 2 maakt daarbij gebruik van twee van de bestaande 
aansluitpunten. Alternatief 3 leidt alle verkeer naar alleen één aansluitpunt: de aansluiting 
Oss. Overwegingen voor de keuze voor dit aansluitpunt zijn dat deze aansluiting het dichtst 
bij het bedrijventerrein ligt en dat het aansluitpunt Oss beter geschikt lijkt om, eventueel na 
opwaardering, om grote extra verkeersstromen te kunnen verwerken. In bijlage 4 zijn deze 
alternatieven nader uitgewerkt en toegelicht. 
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Subalternatieven binnen het ontsluitingsprincipe van alternatief 2 
Binnen het ontsluitingsprincipe van alternatief 2 blijken verschillende oplossingen mogelijk te 
zijn. In totaal zijn vier (sub)alternatieven uitgewerkt voor de hiervoor genoemde 
parallelwegverbinding naar de A59 (zie figuur 3.9). Gezamenlijk kenmerk van al deze 
alternatieven is dat de Bosschebaan en de Rekken worden opgewaardeerd tot een 
gebiedsontsluitingsweg met vrij liggend fietspad. In het meest oostelijke deel komt er een 
nieuwe parallelweg ten noorden van het bedrijventerrein Cereslaan die route via de 
bestaande Bosschebaan in de bebouwde kom van Heesch vervangt; er komt daarbij geen 
verbinding voor autoverkeer tussen de nieuwe parallelweg en de bestaande Bosschebaan. 

De verschillen tussen de vier alternatieven zijn samengevat in tabel 3.1. De aanleiding om 
deze alternatieven te onderzoeken kan in het kort als volgt worden samengevat: 
- De bestaande aansluitpunten Oss en Nuland hebben naar verwachting zonder 

aanpassing onvoldoende capaciteit om het extra verkeer van het bedrijventerrein te 
verwerken. In verschillende van de subalternatieven is getracht de extra belasting van 
deze aansluitpunten te verminderen (alternatieven 2b, 2c en 2d). 

- Gevreesd wordt dat een verbinding tussen de parallelroute en het onderliggende 
wegennet leidt tot ongewenst extra verkeer op lokale wegen. Om dit effect te 
minimaliseren kruist de parallelroute de Weerscheut in alternatief 2b ongelijkvloers 
(opheffing verbinding Weerscheut – Bosschebaan/Rekken). 

- De ontsluiting van het bedrijventerrein via alleen een parallelweg is voor de 
bereikbaarheid van het bedrijventerrein niet optimaal. In alternatief 2d is daarom  

Voor een nadere toelichting op deze alternatieven wordt verwezen naar bijlage 4. 

Tabel 3.1 Kenmerken subalternatieven van alternatief 2 
Kenmerken Alternatief 2a Alternatief 2b Alternatief 2c Alternatief 2d 
Benutting bestaande 
aansluitpunten A59 

- Nuland 
- Oss 

- Nuland 
- Oss    

- Kruisstraat 
- Oss 

- Nuland 
- Oss 

Nieuwe aansluiting 
A59/ ingrijpende 
aanpassing bestaand 
aansluitpunt

nee ja: ingrijpende 
aanpassing
aansluitpunt 

Oss

nee ja: nieuwe 
halve

aansluiting 
Heesch W 

Opwaardering/ 
verlegging 
Bosschebaan/ Rekken 

ja ja ja Ja 

Aansluiting 
Weerscheut/ 
Bosschebaan 

ja nee ja Ja 

Verlengde parallelweg 
via opgewaardeerde 
Coppensdijk/ 
Graafsebaan

nee nee ja Nee 

3.5. Alternatieven voor de inrichting van het bedrijventerrein 

(pm: wordt later ingevuld) 
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3.6. Meest milieuvriendelijk alternatief en voorkeursalternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief 
In ieder MER moet op grond van de Wet milieubeheer een realistisch alternatief worden 
beschreven "waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel, voor 
zover dat niet mogelijk is, deze met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden 
ter bescherming van het milieu, worden beperkt" ("meest milieuvriendelijk alternatief", 
kortweg MMA genoemd). Dit alternatief wordt in het definitieve MER uitgewerkt. 

Het voorkeursalternatief 
Op grond van de onderzoeksresultaten zal de initiatiefnemer nagaan welke van deze 
aanvullende maatregelen uitvoerbaar zijn. Deze uiteindelijk gekozen inrichting wordt hier het 
voorkeursalternatief genoemd (kortweg VKA). Dit alternatief vormt de basis voor de 
voorontwerpbestemmingsplannen van de gemeenten Bernheze en Maasdonk. In het MER 
wordt gemotiveerd aangegeven op welke punten het VKA afwijkt van het MMA.  
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4. Conclusies milieuonderzoek 

4.1. Inleiding

Inhoud en leeswijzer 
In deel B van dit rapport wordt uitvoerig ingegaan op de milieueffecten van de hiervoor 
beschreven alternatieven. Dit hoofdstuk geeft per milieuthema een korte samenvatting van 
de belangrijkste resultaten en conclusies. Op grond hiervan worden de alternatieven in 
hoofdstuk 5 integraal met elkaar vergeleken en wordt het meest milieuvriendelijke 
alternatief (MMA) en het voorkeursalternatief (VKA) uitgewerkt.  

Accenten milieuonderzoek 
Externe ontsluiting 
In het verrichte onderzoek zijn de (mogelijke) effecten van de voorgenomen ontwikkeling 
voor een groot aantal criteria en aspecten onderzocht. Conform de richtlijnen is het accent 
daarbij gelegd op de voor de omgeving meest relevante milieuaspecten. Voor de externe 
ontsluiting van het bedrijventerrein betreft dit:  
- verkeer: de gevolgen van het extra verkeer op de verkeersafwikkeling op de A59 en het 

onderliggend wegennet en op eventueel sluipverkeer door de kernen; omdat de 
verkeersontsluiting per alternatief sterk verschilt wordt ook de bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein beoordeeld; 

- leefomgevingskwaliteit: de gevolgen van het extra verkeer voor het woon- en leefklimaat 
langs de toegangswegen, waaronder geluid en luchtkwaliteit;  

- ecologie en landschap: de gevolgen van de extra infrastructuur voor de EHS en 
bestaande natuurwaarden en voor de kenmerken van het bestaande landschap. 

Binnen deze thema’s en aspecten ligt voor de externe ontsluiting het allergrootste accent op 
de verkeersaspecten. 

Inrichting bedrijventerrein 
In het onderzoek naar de gevolgen van de inrichting van het bedrijventerrein ligt het accent 
op: 
- verkeer:de gevolgen voor bestaande langzaam verkeersroutes; 
- leefomgevingskwaliteit: de gevolgen voor het woon- en leefklimaat bij woningen in de 

omgeving van het bedrijventerrein. 
- bodem en water: de gevolgen voor het watersysteem, met een accent op de berging van 

oppervlaktewater; 
- ecologie: de gevolgen de bestaande natuurwaarden in het plangebied alsmede de kansen 

voor het realiseren van nieuwe natuurwaarden; 
- landschap: de mate waarin de karakteristieke openheid en de kenmerken van het 

bestaande landschap veranderen. 

Bij de navolgende samenvatting van de onderzoeksresultaten wordt met name ingegaan op 
deze aspecten.  
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4.2. Verkeer en vervoer 

4.2.1. Conclusies effecten externe ontsluiting 
Samenvatting optredende effecten 
De verkeerseffecten laten op onderdelen een grote diversiteit zien. Onderstaand wordt eerst 
een beknopt overzicht gegeven van de optredende effecten, zonder nadere toelichting op de 
verschillen tussen de alternatieven. Aansluitend volgt een beoordeling van de alternatieven 
waarbij ook de relevante verschillen tussen de alternatieven kort worden toegelicht. 

Verkeersafwikkeling A59 
De verkeersdruk op de A59 neemt als gevolg van de ontwikkeling niet significant toe. De nu 
al matige doorstroming verslechtert alleen in relevante mate in alternatief 1.  

Verkeersafwikkeling op aansluitingen onderliggend wegennet-A59 
In alle alternatieven zal de verkeersafwikkeling op de aansluitpunten Cereslaan/A59 verder 
verslechteren. Dit effect treedt het minst op in alternatief 1 en het meest in alternatief 3. 
Deze knelpunten zijn in alle alternatieven, met uitzondering van alternatief 3, goed 
oplosbaar. In alternatief 3 ontstaat ook congestie op de ontsluitende weg van het 
bedrijventerrein naar de Cereslaan en op delen van de Cereslaan. Deze is, technisch gezien, 
met zware infrastructurele maatregelen wel te voorkomen; vanwege de benodigde koppeling 
van drie kruispunten met verkeerslichten ontstaat wel een kwetsbaar knooppunt. 
Ook bij de aansluiting Nuland doen zich in de alternatieven 2a, 2b, 2d en 3 problemen voor. 
Ook deze zijn oplosbaar door aanpassing van de zuidelijke rotonde, in alternatief 2b ook 
noordelijke rotonde. 

Effecten op onderliggend wegennet 
In alle alternatieven treden wijzigingen in de verkeersintensiteiten op het onderliggend 
wegennet op (meestal toename maar soms ook afname van het verkeer). Het meest van 
belang zijn de effecten op enerzijds de oost-westroute Zandstraat-Groenstraat-Heesterseweg 
en op de Papendijk. In de alternatieven 1, 2a, 2c en 2d neemt het verkeer op de Papendijk 
toe en op de oost-westroute af; herinrichting van de Papendijk wordt dan nodig. In 
alternatief 2b is het omgekeerde het geval (herinrichting Heesterseweg). 
De alternatieven laten ook relevante verschillen zien in het functioneren van de 
wegenstructuur. Vooral in de alternatieven 2b, 2c, en 3 ontstaat in het lokale wegennet een 
onduidelijke structuur wat kan leiden tot ongewenst doorgaand verkeer..De  alternatieven 1, 
2a en in mindere mate ook 2d bieden in vergelijking hiermee een veel helderder structuur.

Doorgaand (sluip)verkeer door kernen 
De toename van lokaal verkeer uit het achterland van en naar het bedrijventerrein (in de 
kernen Vinkel, Geffen en Nuland te beschouwen als ‘doorgaand’ verkeer) is beperkt en niet 
onderscheidend. Het aandeel doorgaand verkeer door de kernen wijzigt niet significant. Wel 
treedt in de alternatieven zonder directe (of semi-directe) aansluiting op de A59 doorgaand 
verkeer op in Oss tussen het bedrijventerrein en de bedrijventerreinen Oss-Oost. Verder 
zoekt verkeer naar het bedrijventerrein in alternatief 3 met name routes via Oss en Heesch, 
wat met name aan de westzijde van deze kernen sluipverkeer oplevert. Verder treedt er een 
verschuiving op in de doorgaande routes door het studiegebied, waardoor de intensiteit op 
sommige wegen toeneemt en op andere daalt.  Ook op momenten dat op de A59 congestie 
optreedt rond het knooppunt Paalgraven, leidt de ontwikkeling van het bedrijventerrein en 
de nieuwe infrastructuur niet tot extra sluipverkeer. In alternatief 3 moet, als gevolg van de 
slechte verkeersafwikkeling bij de aansluitpunten Cerelaan/A59, wel rekening worden 
gehouden met enig sluipverkeer naar de aansluiting Nuland op de A59.  
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Bereikbaarheid bedrijventerrein 
De kwaliteit van de verkeersontsluiting en bereikbaarheid van het bedrijventerrein verschilt 
deels sterk per alternatief. Alternatief 1 biedt duidelijk de kwalitatief beste ontsluiting. Het 
slechtst scoren de alternatieven 3 en 2b. 

Overige criteria 
De effecten voor de overige criteria, zoals parkeersituatie en verkeersveiligheid zijn 
nauwelijks relevant en niet/ nauwelijks onderscheidend voor de alternatieven. 

Beoordeling alternatieven  
Vrijwel alle alternatieven voor de externe ontsluiting blijken voor- en nadelen te hebben. Er 
is niet eenduidig een beste alternatief (bezien vanuit verkeer) aan te wijzen. Wel blijken 
enkele alternatieven niet te kunnen voldoen aan de doelstelling van een goede 
bereikbaarheid en een aanvaardbaar functioneren van het verkeerssysteem. Omdat verkeer 
van zeer groot (zo niet doorslaggevend) belang voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein 
is, wordt onderstaand eerst op de zwaarwegende negatieve effecten van enkele 
alternatieven ingegaan. Daarna volgt de beschrijving van de voor- en nadelen van de overige 
alternatieven. 

Alternatieven met zwaarwegende negatieve effecten 
- Alternatief 3 (eenzijdige ontsluiting): Een ontsluiting via alleen één enkele (oostelijke) 

ontsluiting (alternatief 3) blijkt een té grote verkeersdruk op te leveren op de wegen 
rondom de aansluiting met de Cereslaan en de aansluiting Oss; daardoor moet rekening 
worden gehouden met congestie rond dit aansluitpunt en ontstaat een instabiel 
netwerk. Als gevolg van de te verwachten congestie kiest het overige verkeer mogelijk 
andere routes en ontstaat er sluipverkeer. Ook ontstaat in dit alternatief onduidelijke 
wegenstructuur met vooral een onduidelijke/onlogische routering naar het 
bedrijventerrein en een slechte bereikbaarheid vanuit westelijke richting. Al met al blijkt 
dat het verkeer van en naar het bedrijventerrein, gezien de omvang van dit 
bedrijventerrein, redelijkerwijs niet via slechts één ontsluitingsroute kan worden 
afgewikkeld. 

- Alternatief 2b (parallelweg met minimale koppeling onderliggend wegennet):  
In alternatief 2b wordt de belangrijkste schakel voor het goed functioneren van de 
lokale verkeersstructuur (verbinding Weerscheut/Bosschebaan) opgeheven. Daardoor 
ontstaat een onlogische verkeersstructuur en is de bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein voor het lokale verkeer indirect en onduidelijk. Dit leidt tot een grotere 
belasting op de rotonde (Oude) Rijksweg/Van Rijckevorselweg in Nuland, waardoor 
reconstructie van deze rotonde noodzakelijk is. Verder wordt de (nu al overbelaste) 
Heesterseweg relevant extra belast. Deze weg zou daarom over een grote lengte 
moeten worden heringericht; langs een deel van deze weg ontbreekt de ruimte voor 
een verkeersveilige inrichting. 

- Alternatief 2c (verlengde parallelweg): Minder zwaarwegend zijn de negatieve effecten 
van alternatief 2c. Dit alternatief kent een langere verbinding via het onderliggend 
wegennet naar de A59, waarbij de Van Rijckevorselweg ongelijkvloers wordt gekruist. 
Hierdoor wordt het bedrijventerrein minder direct bereikbaar en ontstaat eveneens een 
onduidelijk wegennet. Een relevant deel van het verkeer van en naar het 
bedrijventerrein (vooral verkeer vanaf het bedrijventerrein in westelijke richting) kiest 
niet voor deze route naar de A59 (aansluiting Kruisstraat) maar voor de route via de 
(Oude) Rijksweg (aansluiting Nuland). Ook ontstaan er wijzigingen in de 
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verkeersstromen vanaf Vinkel en Middelrode/Berlicum, welke echter niet tot significante 
effecten leiden.  

Afweging overige alternatieven 
De overige alternatieven 1, 2a en 2d bieden allen een aanvaardbare verkeersstructuur en 
bereikbaarheid van het bedrijventerrein. In alle alternatieven ontstaat extra verkeer op delen 
van het onderliggend wegennet; de plaats en mate van deze effecten verschillen. Op alle 
locaties kan, met aanpassing van kruispunten of wegvakken, een aanvaardbare situatie 
worden bereikt. De voor- en nadelen van deze drie alternatieven kunnen als volgt worden 
samengevat. 
- Alternatief 1 (directe aansluiting op A59): In dit alternatief wordt de A59 meer dan in de 

andere alternatieven extra belast door het verkeer naar het bedrijventerrein waardoor 
de IC-verhouding verslechtert. Bovendien wordt een extra verstoringspunt toegevoegd 
op de meest zwaarbelaste verkeersstroom (noordbaan, ochtendspits). Vanwege de toch 
al hoge I/C-verhouding van deze verkeersstroom leidt dit tot extra turbulentie en 
daardoor congestie op deze weg.  
Voordeel van dit alternatief is de uitstekende, zeer directe bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein. Ondanks de directe aansluiting ontstaat ook in dit alternatief extra 
verkeer op het onderliggend wegennet, zij het in mindere mate dan in de twee andere 
hierna genoemde alternatieven. Het meest van belang is dat de Papendijk, gezien de 
optredende intensiteiten, heringericht (opgewaardeerd) moet worden. Verder voorkomt 
een volwaardige aansluiting niet dat een deel van het verkeer van het bedrijventerrein 
de route via de Oude Rijksweg naar Nuland kiest. 

- Alternatief 2a (parallelweg): Dit alternatief leidt niet tot een significante verstoring van 
het verkeer op de A59. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein vanaf de A59 is 
weliswaar minder direct en goed dan in alternatief 1, maar wel voldoende. Met de 
nieuwe parallelroute Bosschebaan-Rekken ontstaat een heldere lokale 
verkeersstructuur, welke ook voor een deel de doorgaande verkeersstromen op de 
route Groenstraat/Heesterseweg overneemt. De extra verkeersbelasting van het 
onderliggend wegennet vraagt op enkele punten extra aandacht. Ten behoeve van een 
verkeersveilige situatie is een herinrichting (opwaardering) van de Papendijk nodig. 
Daarnaast moeten de kruispunten ter hoogte van de aansluiting Oss worden aangepast 
om een goede verkeersafwikkeling te kunnen blijven waarborgen.  

- Alternatief 2d (parallelweg met halve aansluiting A59): De halve aansluiting op de A59 
leidt tot veel minder verstoring van het verkeer op de A59 dan in alternatief 1; dit 
omdat er geen verstoringspunt wordt toegevoegd op de meest belaste richting en 
periode (noordbaan, ochtendspits).  
Voor wat betreft de effecten op het onderliggend wegennet onderscheidt dit alternatief 
zich relatief weinig van alternatief 2a. Weliswaar zijn de intensiteiten op de nieuwe 
ontsluitingsroute Rekken/Bosschebaan, als gevolg van de nieuwe halve aansluiting, 
lager; omdat deze route geschikt gemaakt voor verkeer naar het bedrijventerrein 
(inrichting als gebiedsontsluitingsweg) is dat echter weinig relevant. De halve 
aansluiting levert ten opzichte van alternatief 2a geen afname op van verkeer op de 
(Oude) Rijksweg maar laat een lichte stijging zien op de Papendijk; ook in dit alternatief 
is een aanpassing van de Papendijk nodig. Bovendien is de oriëntatie van verkeer vanuit 
het bedrijventerrein niet optimaal. Daardoor scoort dit alternatief in totaal minder goed 
dan de alternatieven 1 en 2a.  

Samenvatting beoordeling 
De onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de beoordeling. Alles 
overziende zijn de verschillen tussen de alternatieven 1, 2a en 2d in totaal relatief klein. De 
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overige drie alternatieven moeten in vergelijking hiermee duidelijk als slechter worden 
beoordeeld. Binnen de eerstgenoemde drie alternatieven scoort alternatief 2d eveneens 
slechter dan de beide andere alternatieven. De afweging tussen de alternatieven 1 en 2a is 
afhankelijk van het gewicht dat aan aspecten wordt gegeven; tussen deze beide 
alternatieven kan geen duidelijke voorkeur worden aangegeven. Op grond hiervan is de 
voorkeursvolgorde van de alternatieven 1/2a – 2d – 2c – 2b – 3. 

Tabel 4.1  Beoordeling ontsluitingsalternatieven voor verkeer  
Aspect Criterium Waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 
Externe verkeers-
effecten 

- verkeersafwikkeling/ 
doorstroming A59

- 0 0 0 0/- 0/- 

- verkeersafwikkeling/  
doorstroming aansluitpunten 
OWN/ A59

0/- - -/-- - - -/-- 

- verkeersafwikkeling en 
functioneren OWN

- - -/-- - - - - 

- doorgaand verkeer door 
kernen

0/- - -/-- - - - 

Bereikbaarheid
bedrijventerrein 

- bereikbaarheid autoverkeer en 
vrachtverkeer

++ + - 0/- 0/+ - 

- bereikbaarheid per openbaar 
vervoer

0 0/+ 0 0/+ 0+ 0/- 

- bereikbaarheid voor langzaam 
verkeer 

0 0 0 0 0 0 

Parkeren - parkeersituatie nvt nvt nvt nvt Nvt nvt 

Verkeersveiligheid - verkeersveiligheid 0/+ 0 0/- 0 0 0/- 
Eindbeoordeling 0 0 -/-- -/-- 0/- - - 

4.2.2. Conclusies effecten inrichting bedrijventerrein 
De verkeerseffecten van de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden in zeer sterke 
mate bepaald door de externe verkeersstructuur. 
Beoordeling resterende aspecten pm (wordt later ingevuld) 

4.3. Woon- en leefmilieu 

4.3.1. Conclusies effecten externe ontsluiting 
Wegverkeerslawaai 
Alle alternatieven leiden tot een verminderde akoestische kwaliteit ten opzichte van de 
referentiesituatie. Dit komt doordat de realisatie van het bedrijventerrein altijd zal leiden tot 
een toename van het wegverkeer rondom het plangebied. De geluidstoename is in absolute 
zin zeer beperkt. De verschillen tussen de alternatieven zijn voor dit aspect beperkt. In de 
onderstaande beoordelingstabel zijn de wel optredende verschillen zichtbaar gemaakt. Op 
hoofdlijnen wordt geconcludeerd dat de alternatieven 2d en 3 (relatief gezien) het beste 
scoren en alternatief 2b het slechtst. Deze beperkte verschillen in geluidsbelasting tussen de 
alternatieven hebben niet geleid tot verschillen in de eindbeoordeling. 
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Luchtkwaliteit
Alle alternatieven veroorzaken een zeer beperkte concentratietoename van 
luchtverontreinigende stoffen. Alle alternatieven voldoen echter zowel in 2015 als 2020 aan 
de grenswaarden voor NO2 en PM10. Alle alternatieven veroorzaken in 2020 een beperkte 
emissietoename van luchtverontreinigende stoffen ten opzichte van de referentiesituatie, in 
2015 is er geen relevante verandering in de emissie van luchtverontreinigende stoffen ten 
opzichte van de referentiesituatie. Er is niet een alternatief dat significant beter scoort dan 
anderen alternatieven. Vanuit luchtkwaliteit is er geen onderscheid tussen de verschillende 
alternatieven.  

Externe veiligheid 
De ontwikkeling van het bedrijventerrein leidt in alle alternatieven tot een beperkte toename 
van het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A59 en over 
de ontsluitingswegen die het toekomstige bedrijventerrein verbinden met de A59. Er zijn op 
dit punt geen relevante verschillen tussen de alternatieven. Het plaatsgebonden risico wordt 
nergens overschreden. 

Tabel 4.3  Beoordeling ontsluitingsalternatieven voor leefomgevingskwaliteit
Aspect Criterium Waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 
Geluid Geluidshinder wegverkeer - - -/-- - 0/- 0/- 

Luchtkwaliteit - Verandering oppervlakte 
concentratieniveaus NO2/ 
PM10 

0 0 0 0 0 0 

- Emissie luchtverontreinigende 
stoffen

- - - - - - 

Externe veiligheid  - toename groepsrisico 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Eindbeoordeling - - - - - - 

4.3.2. Conclusies effecten inrichting bedrijventerrein 
PM (wordt later ingevuld) 

4.4. Bodem en water 

4.4.1. Conclusies effecten externe ontsluiting 
Neutrale effecten 
De realisering van de externe ontsluiting leidt op vele aspecten van bodem en grondwater 
nauwelijks tot effecten (neutrale beoordeling). Het betreft: 
- effecten op de Peelrandbreuk, omdat de breuk ter plaatse van het plangebied op 

grootte diepte (na 40 m diep) leidt tot een spong in de bodemopbouw en er geen 
graafwerkzaamheden op een dergelijke diepte zijn voorzien; 

- inpassing in natuurlijk systeem, omdat er rekening gehouden wordt met het ophogen 
van de wegen indien dit nodig is voor voldoende ontwateringsdiepte; 

- waterkwaliteit, omdat er rekening gehouden wordt met afvoer van het hemelwater op 
een bermsloot waarin voorzuivering van het afstromend hemelwater plaats vindt; 

- realisatie stedelijke en regionale wateropgave, omdat rekening gehouden wordt met het 
ophogen van de wegen indien dit nodig is voor voldoende drooglegging en omdat 
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rekening gehouden wordt met de aanleg van voldoende waterberging in bermsloten en 
open water (voor het compenseren van de toename van de verharding); 

- beheer en onderhoud watersysteem, omdat rekening gehouden wordt met het 
handhaven van onderhoudsstroken langs de bestaande watergangen; 

- drinkwatergebruik en besparingsmogelijkheden, omdat de alternatieven geen invloed 
hebben op het drinkwatergebruik; 

- belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie met hemelwater, omdat er van 
uitgegaan wordt dat het hemelwater afgevoerd wordt op bermsloten en hierdoor de 
zuiveringsinstallatie niet zal belasten. 

Wel relevante effecten 
Voor een beperkt aantal criteria treden wel effecten op. Deze verschillen per alternatief. De 
navolgende tabel biedt hiervan een overzicht met een beoordeling van de effecten.  

Alternatief 3 blijkt van alle alternatieven voor bodem en water het minst negatief te scoren. 
In dit alternatief blijft het grondverzet en de toename van het verhard oppervlak beperkt. 
Bovendien wordt het grondwaterbeschermingsgebied Nuland niet doorkruist door de 
ontsluitingswegen en wordt het bestaand oppervlaktewater alleen doorkruist met de 
toegangsweg naar het bedrijventerrein. Alternatief 1 scoort vrijwel gelijk als alternatief 3. 
Het enige verschil is dat er rekening gehouden wordt met een grotere hoeveelheid 
grondverzet vanwege de opritten.  

In vergelijking hiermee scoren de vier subalternatieven van alternatief 2 slechter. Dit komt 
doordat een deel van de westelijke ontsluitingsweg in het grondwaterbeschermingsgebied 
Nuland ligt deels direct langs bestaande watergangen loopt waardoor de 
oppervlaktewaterkwaliteit negatief kan worden beïnvloed. Dit effect is het grootst in 
alternatief 2c; ook op andere aspecten hoeveelheid grondverzet, toename van het oppervlak 
aan verharding) scoort alternatief 2c het meest negatief, een groot aandeel wegtracé over 
het grondwaterbeschermingsgebied en de ligging van een groot deel van de wegen.  

Tabel 4.5  Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema bodem en water
Aspect Criterium waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 

Bodem en 
grondwater 

hoeveelheid grondverzet - - - -/-- -/-- 0/- 

infiltratiemogelijkheden 0/- - - - - 0/- 

grondwaterkwaliteit 0/- - - -/-- - 0/- 

Oppervlaktewater inpassing in regionaal 
oppervlaktewatersysteem

0/- - - - - 0/- 

eindbeoordeling 0/- - - -/-- - 0/- 

4.4.2. Conclusies effecten inrichting bedrijventerrein 
PM (wordt later ingevuld) 
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4.5. Ecologie

4.5.1. Conclusies effecten externe ontsluiting 
Vernietiging 
In enkele alternatieven leidt de aanleg van extra infrastructuur tot een areaalverlies van 
beschermde gebieden en van leefgebieden van beschermde of bijzondere soorten. Dit effect 
is het grootst in de alternatieven 1 en 2c. In alternatief 1 (directe aansluiting A59) wordt een 
relatief groot oppervlak van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangetast (ter plaatse van de 
nieuwe aansluiting ten noorden van de A59). In alternatief 2c (verlengde parallelweg) 
worden zowel kleine stukken EHS aangetast als ook leefgebied van beschermde en 
bijzondere soorten. Doordat actueel ecologisch onderzoek voor de delen van het plangebied 
buiten het bedrijventerrein ontbreekt, is op dat punt in de beoordeling uitgegaan van een 
worst-case situatie. In de overige alternatieven is het areaalverlies door de nieuwe 
ontsluitingwegen beperkt en deels door aanpassing van wegtracés te voorkomen.  

Verstoring 
Verstoring speelt bij de ontsluitingsalternatieven geen rol, doordat alle alternatieven zeer 
dicht tegen de bestaande A59 aanliggen en binnen de ecologische verstoringscontour van 
deze snelweg liggen. 

Verontreiniging 
Alternatief 2c veroorzaakt ook de grootste verontreiniging ter plaatse van leefgebieden van 
soorten; de westelijke ontsluiting loopt in dit alternatief over een grote afstand langs sloten 
waarin de kleine modderkruiper naar verwachting aanwezig is. De alternatieven 1 en 3 
hebben op dit punt de minste effecten.  
Alle alternatieven veroorzaken een geringe extra stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied 
“Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek” als gevolg van het extra verkeer op de 
A59.  

Samenvatting beoordeling 
Van de alternatieven voor de externe ontsluiting heeft alternatief 3 op het gebied van 
ecologie de voorkeur. Gevolgd door de alternatieven 2a, 2b en 2d. De alternatieven 1 en 2c 
scoren het slechtst. 

Tabel 4.7 Beoordeling effecten ontsluitingsalternatieven op ecologie 
Aspect Criterium waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 

- Beschermde 
gebieden 

- Beschermde 
en/of bijzondere 
soorten 

Vernietiging -/-- - - -/-- - 0/- 

Verstoring 0 0 0 0 0 0 

Verontreiniging 0/- - - -/-- - 0/- 

Ontwikkelingskansen natuur 0 0 0 0 0 0 

Eindbeoordeling - 0/- 0/- -/-- 0/- 0/- 

4.5.2. Conclusies effecten inrichting bedrijventerrein 
pm (wordt later ingevuld) 
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4.6. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

4.6.1. Conclusies effecten externe ontsluiting 
Landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek 
De extra infrastructuur voor de ontsluiting van het bedrijventerrein tast in alle alternatieven 
karakteristieken van het bestaande landschap aan en leidt lokaal tot een visuele 
verstedelijking. Dit effect neemt in het algemeen toe met de lengte van de tracés. Door de 
grote lengte van het tracé worden in alternatief 2c de meeste waardevolle lijnen aangetast 
en is de infrastructuur en het gebiedsvreemde verkeer het meeste zichtbaar. In alternatief 1 
leidt het kunstwerk dat ten noorden en over de A59 wordt aangelegd vooral bezien vanaf de 
noordkant leidt dit tot een behoorlijke extra visuele verstedelijking in het nog grotendeels 
agrarische landschap.  

Archeologische waarden 
De extra infrastructuur tast in alle alternatieven ook mogelijke archeologische waarden aan. 
Dit effect is in de alternatieven 1, 2a, 2b en 2c nagenoeg gelijk. Alternatief 2d leidt tot een 
iets grotere aantasting vanwege de extra nieuwe rijbanen die tussen de Bosschebaan en de 
A59 aangelegd worden. Bij alternatief 3 worden de minste archeologische waarden 
aangetast. 

Samenvatting beoordeling 
Op het gebied van landschap, cultuurhistorie en archeologie heeft alternatief 3 de voorkeur. 
De meeste negatieve effecten treden op in alternatief 2c.

Tabel 4.9 Beoordeling effecten ontsluitingsalternatieven op het thema landschap, 
cultuurhistorie en archeologie 
Aspect criterium waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 

Landschap en 
cultuurhistorie 

aantasting
karakteristiek 

- - - -/-- - 0/- 

Archeologie aantasting
archeologische 
waarden

- - - - - 0/- 

Eindbeoordeling - - - -/-- - 0/- 

4.6.2. Conclusies effecten inrichting bedrijventerrein 
pm (wordt later ingevuld) 
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5. Meest milieuvriendelijk alternatief, 
voorkeursalternatief en vergelijking 
alternatieven

Doel en inhoud van dit hoofdstuk 
Het voorgaande hoofdstuk geeft per milieuthema inzicht in optredende milieueffecten en de 
verschillen tussen de alternatieven. In deel B worden daarbij tevens aanvullende 
maatregelen benoemd die als bouwstenen dienen voor het meest milieuvriendelijke 
alternatief (MMA).  
In dit hoofdstuk wordt eerst een totaal overzicht gepresenteerd van de beoordeling van 
milieueffecten (paragraaf 5.2). Op basis daarvan wordt het MMA in zijn totaliteit uitgewerkt 
en beschreven (paragraaf 5.3). Het moet daarbij gaan om een reëel alternatief dat past in de 
doelstellingen van de initiatiefnemer, maar waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu 
zoveel mogelijk worden beperkt of voorkomen. Het voorkeursalternatief (VKA), het 
alternatief dat volgens de inzichten van dit moment zal worden uitgevoerd en vastgelegd in 
het bestemmingsplan, sluit zo veel mogelijk hierbij aan. Dit alternatief wordt beschreven in 
paragraaf 5.4 (nu nog pm); daarbij wordt gemotiveerd aangegeven op welke onderdelen het 
VKA afwijkt van het MMA. 

Werkwijze 
Zoals in hoofdstuk 3 al is toegelicht, wordt in dit MER onderscheid gemaakt tussen 
afzonderlijke alternatieven voor de externe ontsluiting en alternatieven voor de inrichting 
van het bedrijventerrein. Voor dit project bestaan zowel het MMA als het VKA uit een 
combinatie van de voor het milieu beste alternatieven voor zowel de externe ontsluiting als 
voor de inrichting, aangevuld met extra milieumaatregelen die uit het MER-onderzoek naar 
voren zijn gekomen (zie figuur 5.1).  

Figuur 5.1 Keuze MMA en VKA 

Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA): 
� Keuze uit alternatieven 
� Aanvullende milieumaatregelen

Alternatieven externe 
ontsluitingsstructuur 

Voorkeursalternatief (VKA):  
� Keuze uit alternatieven (wel of niet overeenkomstig MMA) 
� keuze welke overige elementen uit MMA worden overgenomen

Alternatieven inrichting 
bedrijventerrein 
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Tabel 5.1: Totaaloverzicht beoordeling aspecten ontsluitingsalternatieven 

Thema Aspect Criterium waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 
Verkeer Externe verkeers-

effecten 
Verkeersafwikkeling/ 
doorstroming A59

- 0 0 0 0/- 0/- 

Verkeersafwikkeling/  
doorstroming aansluitpunten 
OWN/ A59

0/- - -/-- - - -/-- 

Verkeersafwikkeling en 
functioneren OWN

- - -/-- - - -- 

Doorgaand verkeer door 
kernen

0/- - -/-- - - -

Bereikbaarheid
bedrijventerrein 

Bereikbaarheid autoverkeer 
en vrachtverkeer

++ + - 0/- 0/+ -

Bereikbaarheid per openbaar 
vervoer

0 0/+ 0 0/+ 0+ -

Bereikbaarheid voor langzaam 
verkeer 

0 0 0 0 0 0

Parkeren Parkeersituatie nvt nvt nvt nvt nvt Nvt 

Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid 0/+ 0 0/- 0 0 0/- 

Leefomgevings-
kwaliteit 

Geluid Geluidshinder wegverkeer - - -/-- - 0/- 0/- 

Luchtkwaliteit - Verandering oppervlakte 
concentratieniveaus NO2/ 
PM10

0 0 0 0 0 0

- Emissie 
luchtverontreinigende 
stoffen

- - - - - -

Externe veiligheid  - toename groepsrisico 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Bodem en water Bodem en 
grondwater 

hoeveelheid grondverzet - - - -/-- -/-- 0/- 

infiltratiemogelijkheden 0/- - - - - 0/- 

grondwaterkwaliteit 0/- - - -/-- - 0/- 

Oppervlaktewater inpassing in regionaal 
oppervlaktewatersysteem 

0/- - - - - 0/- 

Ecologie - Beschermde 
gebieden 

- Beschermde 
en/of 
bijzondere 
soorten 

Vernietiging -/-- - - -/-- - 0/- 

Verstoring 0 0 0 0 0 0

Verontreiniging 0/- - - -/-- - 0/- 

Ontwikkelingskansen natuur 0 0 0 0 0 0

Landschap,
cultuurhistorie  

en archeologie 

Landschap en 
cultuurhistorie 

aantasting karakteristiek - - - -/-- - 0/- 

Archeologie aantasting archeologische 
waarden 

- - - - - 0/- 



Meest milieuvriendelijk alternatief, voorkeursalternatief en vergelijking alternatieven 41 

Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00

5.1. Integrale vergelijking alternatieven 

In deze paragraaf volgt - op basis van de resultaten van deel B - een samenvattend 
overzicht van de waardering van de effecten van alle onderzochte alternatieven: eerst een 
vergelijking van de alternatieven voor de externe ontsluiting (par. 5.2.1) en vervolgens van 
de alternatieven voor de inrichting (par. 5.2.2). De betekenis van de in de tabellen gebruikte 
waardering luidt als volgt: 

++ sterk positief effect +/++ relevant positief effect; 
+ positief effect van beperkte betekenis 0/+ gering positief effect; 
0 geen relevant effect 
- negatief effect van beperkte betekenis 0/- gering negatief effect; 
- - sterk negatief effect -/-- relevant negatief effect; 

5.1.1. Vergelijking alternatieven externe ontsluiting 
Tabel 5.1 geeft een overzicht van alle beoordelingen voor de voor dit MER relevante 
milieuaspecten van de zes ontsluitingsalternatieven. Op hoofdlijnen kunnen daaruit de 
volgende conclusies worden getrokken. 
In alle alternatieven voor de externe verkeerontsluiting moet bij diverse aspecten rekening 
worden gehouden met (zekere) negatieve milieueffecten. De verschillen in beoordeling 
tussen de alternatieven zijn voor de meeste milieuthema’s niet groot. De grootste verschillen 
treden op voor het thema verkeer. 
In paragraaf 5.3 wordt nader ingegaan op de verschillen tussen de alternatieven en op 
mogelijke maatregelen waarmee negatieve effecten zo veel mogelijk kunnen worden 
weggenomen. 

5.1.2. Vergelijking alternatieven inrichting bedrijventerrein 
(Pm wordt later ingevuld) 
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5.2. Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) 

5.2.1. Inleiding
Zoals in paragraaf 5.1 reeds is aangegeven bestaan het MMA voor dit project uit een 
combinatie van de voor het milieu beste alternatieven voor zowel de externe ontsluiting als 
voor de inrichting, aangevuld met extra milieumaatregelen die uit het MER-onderzoek naar 
voren zijn gekomen. In de navolgende paragrafen wordt de totstandkoming van het MMA 
stapsgewijs toegelicht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: 
- de keuze van het meest milieuvriendelijke alternatief voor de externe ontsluiting; 
- de bijbehorende aanvullende maatregelen voor de externe ontsluiting; 
- de keuze van het meest milieuvriendelijke alternatief voor de inrichting van het 

bedrijventerrein; 
- de bijbehorende aanvullende maatregelen gericht op een optimale inrichting van het 

bedrijventerrein. 

5.2.2. Keuze MMA externe ontsluiting 
Overzicht beoordeling per thema 
Om tot een keuze te komen van het voor het milieu beste alternatief voor de externe 
ontsluiting wordt onderstaand eerst een samenvattend overzicht gegeven van de 
samenvattende beoordeling per milieuthema.  

Tabel 5.2 Samenvatting beoordeling ontsluitingsalternatieven per milieuthema 
Thema waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 

Verkeer 0 0 -/-- -/-- 0/- - - 

Leefomgevingskwaliteit - - - - - -

Bodem en water 0/- - - -/-- - 0/- 

Ecologie - 0/- 0/- -/-- 0/- 0/- 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie - - - -/-- - 0/- 

Toetsing aan doelstellingen voor de externe ontsluiting 
Naast de beoordeling van de milieueffecten is ten behoeve van de afweging ook een toetsing 
uitgevoerd op de doelstellingen voor de externe ontsluiting zoals deze in paragraaf 2.4 zijn 
verwoord. Als specifieke doelstellingen zijn in dat kader genoemd: 
- een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein via een duidelijk herkenbare 

wegenstructuur (zowel vanaf het nationale wegennet als vanuit de omliggende kernen; 
noodzakelijk voor het goed economisch functioneren van het bedrijventerrein); 

- voorkomen van milieuhinder bij woningen en verkeersknelpunten op het onderliggende 
wegennet knelpunten door het extra verkeer. 
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Tabel 5.3 Toetsing ontsluitingsalternatieven aan doelstellingen 
Thema waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 

Bedrijventerrein voldoende bereikbaar via 
duidelijke wegenstructuur 

+ +/0 0 0 +/0 -

Voorkomen milieuhinder en 
verkeersknelpunten onderliggend wegennet 

+/0 +/0 0 +/0 +/0 -

Toelichting waardering: 

+    voldoet goed  0    voldoet matig 

+/0 voldoet in voldoende mate -     voldoet niet/ onvoldoende 

Conclusie en afweging 
Alternatieven met een te negatieve beoordeling 
Uit de beide tabellen moet worden geconcludeerd dat drie van de alternatieven – de 
alternatieven 2b, 2c (parallelweg met minimale koppeling OWN/ verlengde parallelweg) en 3 
(eenzijdige ontsluiting) slecht voldoen aan de doelstellingen en ook té negatief uit de 
milieubeoordeling komen. Deze drie alternatieven kunnen daarom niet als basis dienen voor 
het meest milieuvriendelijke alternatief. De conclusies uit de beoordeling van deze drie 
alternatieven kunnen als volgt worden samengevat: 
- Op het thema verkeer scoren de drie alternatieven in de milieubeoordeling duidelijk 

slechter dan de overige alternatieven. Dat komt ook tot uitdrukking in de toetsing aan 
de doelstellingen. In alle drie de alternatieven ontstaat geen overzichtelijke en logische 
verkeersstructuur en daarmee samenhangend ook een matige bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein.  

- Alternatief 3 kan zelfs de bereikbaarheid van het bedrijventerrein onvoldoende of 
alleen met zeer ingrijpende maatregelen waarborgen omdat de eenzijdige ontsluiting, 
gekoppeld aan het in de autonome situatie zeer drukke aansluitpunt Oss, het verkeer 
onvoldoende kan verwerken. De wat gunstige score van alternatief 3 voor bodem, 
ecologie en landschap weegt daar niet tegenop; de verschillen met de andere twee 
alternatieven zijn te klein en in de andere alternatieven ontstaan op deze thema’s 
geen knelpunten. 

- Bij de alternatieven 2b en 2c staan tegenover de nadelen voor verkeer geen duidelijke 
voordelen bij de andere milieuthema’s. Voor alternatief 2c gelden op diverse thema’s 
zelfs belangrijke extra nadelen waardoor dat alternatief in de totale milieubeoordeling 
bijzonder slecht scoort.  

Afweging overige alternatieven 
- De overige drie alternatieven 1, 2a en 2d hebben zowel voor- als nadelen. Alle drie de 

alternatieven voldoen wel (op zijn minst in redelijke mate) aan alle doelstellingen. In 
de milieubeoordeling zijn er wel verschillen (voor- en nadelen). De verschillen in de 
totale waardering zijn echter beperkt.  

- Alternatief 1 (directe aansluiting A59) biedt enerzijds de duidelijk beste 
bereikbaarheid, maar heeft zowel voor verkeer (effecten voor de verkeersafwikkeling 
op de A59) als de inpassing in de omgeving (vooral areaalverlies EHS) ook duidelijke 
nadelen.  

- Alternatief 2a (parallelweg Boschebaan-Rekken) biedt in vergelijking hiermee een 
minder goede maar voldoende bereikbaarheid. Dit alternatief heeft tevens enige extra 
gevolgen voor het onderliggend wegennet; maar door gerichte maatregelen kunnen 
knelpunten worden voorkomen en ontstaat zelfs een duidelijker wegenstructuur. 
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- De milieueffecten van alternatief 2d verschillen slechts weinig van alternatief 2a. 
Vooral door de minder duidelijke wegenstructuur scoort dit alternatief wat minder 
goed. Om deze reden kan ook dit alternatief geen basis vormen voor het MMA. 

Conclusie
Samenvattend wordt geconcludeerd dat de alternatieven 1 en 2a het meest in aanmerking 
komen om te dienen als basis voor het MMA. Er zijn echter geen duidelijke overwegingen om 
voor het ene of andere van deze alternatieven te kiezen. Beide alternatieven hebben zowel 
voor- als nadelen. Een keuze tussen deze twee alternatieven is afhankelijk van het gewicht 
dat aan de milieuthema’s en –aspecten wordt gegeven.  
In dit MER wordt daarom geen keuze gemaakt. Onderstaand worden twee meest 
milieuvriendelijke alternatieven gepresenteerd – een op basis van alternatief 1 en een op 
basis van alternatief 2a. Aan beide alternatieven worden daarbij (deels verschillende) 
pakketten van maatregelen toegevoegd. 

5.2.3. Aanvullende maatregelen externe ontsluiting 
Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat voor diversie milieuthema’s nog aanvullende 
maatregelen voor de externe ontsluiting mogelijk zijn, waarmee negatieve effecten kunnen 
worden beperkt of voorkomen. Tabel 5.4 geeft een overzicht van deze maatregelen. Indien 
de maatregel van toepassing is op een van beide alternatieven, is dit achter de maatregel 
aangegeven.

Tabel 5.4 Aanvullende milieumaatregelen MMA externe ontsluiting 
Thema Milieumaatregelen MMA 

verkeer - capaciteitsverruimende maatregelen op A59 (bijv 
spitsstrook, alternatief 1) 

- Aanpassing van de beide kruispunten Cereslaan/A59 
(alternatief 2a: kruispunten met verkeersregelinstallaties)  

- Herinrichting Papendijk (vrijliggende fietspaden) 
- Uitvoering van het kruispunt Weerscheut/Bosschebaan als 

rotonde; 
- Uitvoering van kruispunt Van Rijckevorselweg/A59-zuid als 

turborotonde;

geluid - Het plaatsen van geluidsschermen bij woningen die op 
korte afstand van nieuwe weggedeelten of op te waarderen 
wegen liggen; 

- Het toepassen van een geluidsreducerend wegdek 
(alternatief 2: o.a. op Papendijk). 

bodem en water - Geen gebruik maken van uitloogbaar wegmeubilair om 
verontreiniging te voorkomen; 

- Het afvoeren van het afstromend hemelwater naar een 
infiltratievoorziening bijvoorbeeld door het toepassen van 
een zaksloot (een droogstaande bermsloot, waarin het 
water de grond in kan infiltreren); 

- Bij wegen in het grondwaterbeschermingsgebied, het 
verzamelen van het afstromend hemelwater door middel 
van hemelwaterleidingen waarmee het water afgevoerd 
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wordt naar een centrale bergings- en zuiveringsvoorziening 
buiten het grondwaterbeschermingsgebied (alternatief 2a); 

- Bij kruisingen van bestaande watergangen toepassen van 
bruggen in plaats van duikers; 

- Het opvangen van een deel van het afstromend hemelwater 
op de wegen (of het waterschot in de bermsloten) in 
waterpartijen die tevens benut worden als bluswater.  

ecologie - Optimalisering wegverbreding van de Rekken, gericht op 
minimale aantasting EHS (alternatief 2a) 

landschap - Opstellen van een landschapsplan en op basis daarvan 
uitvoering van beplantingsmaatregelen ten behoeve van 
een optimale inpassing van de nieuwe/ op te waarderen 
wegen in het landschap  

5.2.4. Keuze alternatief inrichting bedrijventerrein 
Pm (wordt later ingevuld) 

5.2.5. Aanvullende maatregelen MMA 
Pm (wordt later ingevuld) 

5.2.6. Samenvattende beoordeling MMA 
Pm (wordt later ingevuld) 

5.3. Het voorkeursalternatief (VKA) 

Pm: in deze tussenrapportage wordt geen keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief. 
Verwezen wordt naar het raadsvoorstel ter zake. 
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6. Leemten in kennis en evaluatie 

6.1. Inleiding

6.2. Leemten in kennis 

pm (wordt pas later ingevuld) 

6.3. Vervolgonderzoek en evaluatieprogramma 

pm (wordt pas later ingevuld) 
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Deel B: Nadere beschrijving milieusituatie en 
milieueffecten 

Dit deel van de rapportage gaat nader in op de milieusituatie in het studiegebied en op de 
milieueffecten van de verschillende alternatieven. In elk hoofdstuk wordt de situatie voor één 
milieuthema uitgewerkt. Elk hoofdstuk gaat achtereenvolgens in op: 
- de voor het milieuthema relevante toetsingscriteria en de manier waarop de effecten 

zijn bepaald; 
- de huidige situatie en de autonome ontwikkelingen ten aanzien van het betreffende 

aspect; 
- de effecten van de ontsluitingsalternatieven en de inrichtingsalternatieven, rekening 

houdend met de daarin reeds opgenomen milieumaatregelen; 
- de eventueel afwijkende effecten van het meest milieuvriendelijke alternatief (met de 

daarin opgenomen aanvullende maatregelen); 
- de samenvattende conclusies en de waardering van de effecten. 

Aan het einde van elk van de navolgende hoofdstukken worden de optredende milieueffecten 
in een overzicht van een waardering voorzien. Daarbij worden de volgende waarderingen 
gebruikt: 

++ sterk positief effect +/++ relevant positief effect; 
+ positief effect van beperkte betekenis 0/+ gering positief effect; 
0 geen relevant effect 
- negatief effect van beperkte betekenis 0/- gering negatief effect; 
- - sterk negatief effect -/-- relevant negatief effect; 

Hoofdstuk 5 bevat een samenvattend overzicht van alle relevante waarderingen.  



Deel B: Nadere beschrijving milieusituatie en milieueffecten 50 

Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00



Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00

7. Verkeer

7.1. Toetsingscriteria en onderzoeksmethodiek 

Externe verkeerseffecten 
Toetsingscriteria 
Zowel de ontwikkeling van het bedrijventerrein als de realisering van de bijbehorende 
externe ontsluitingsstructuur hebben effecten op de verkeersafwikkeling in de omgeving van 
het plangebied. Binnen deze externe verkeerseffecten kan onderscheid worden gemaakt 
tussen de effecten op de verkeersafwikkeling op de A59, op de aansluitpunten onderliggend 
wegennet op A59, op het onderliggend wegennet en op het doorgaande verkeer door de 
kernen.

Onderzoeksmethodiek 
Om deze effecten voor alle alternatieven goed in beeld te brengen is ten behoeve van dit 
MER een volledig geactualiseerd verkeersmodel opgesteld. Dit verkeersmodel vindt zijn 
oorsprong in het GGA-model van ’s-Hertogenbosch, gecombineerd met een deel van het 
GGA-model van Noordoost-Brabant. Hieruit is een toegesneden verkeersmodel voor 
onderhavig project opgesteld. Dit verkeersmodel biedt het noodzakelijke detailniveau, zowel 
binnen het netwerk als in de zonering om bruikbare berekeningen te maken voor 
voorgenomen ontwikkeling, zodat ook effecten op het onderliggend wegennet goed in beeld 
kunnen worden gebracht. Het basisjaar is 2008, waardoor de nieuwe A59 op een juiste wijze 
meegenomen is in het model. De prognosejaren betreffen 2015 en 2020.  
De uitgangspunten en gedetailleerde resultaten van dit model zijn beschreven in het 
afzonderlijke bijlagenrapport B3. De resultaten hiervan worden in de navolgende paragrafen 
per aspect nader geanalyseerd en beoordeeld. 

Bereikbaarheid bedrijventerrein en overige effecten 
De verschillende ontsluitingsalternatieven hebben niet alleen verschillende externe 
verkeerseffecten maar hebben ook gevolgen voor de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 
voor alle verkeerssoorten. Daarnaast zijn ook parkeren en verkeersveiligheid belangrijke 
aandachtspunten bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Al deze aspecten worden in 
het navolgende onderzoek kwalitatief beoordeeld. Deels zullen de uitkomsten uit het 
verkeersmodel daarbij mede dienen als leidraad voor deze beoordeling.  

Totaaloverzicht toetsingscriteria en onderzoeksmethodiek 
De navolgende tabel geeft een totaaloverzicht van alle gehanteerde toetsingscriteria en de 
daarbij gehanteerde onderzoeksmethodiek. 

                                              
3 Verkeersgegevens MER Bedrijventerrein Heesch-West, technische rapportage, Goudappel Coffeng, 30 
oktober 2009 
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Tabel 7.1  Toetsingscriteria Verkeer 
Aspect Te beschrijven effecten /

criteria 
Te onderzoeken thema’s  onderzoeks-

methodiek 
Externe 
verkeers-
effecten 

- verkeersafwikkeling en 
doorstroming A59

1. wijziging verkeersintensiteiten 
2. congestiekans / I/C-

verhoudingen / reistijden 

kwantitatief 
(verkeersmodel) 

- verkeersafwikkeling en 
doorstroming aansluitpunten 
onderliggend wegennet op 
A59

1. I/C-verhoudingen 

2. Doorstroming OWN en A59 
Kwantitatief: 
verkeersmodel en 
toetsing kruis-
puntbelasting 

- verkeersafwikkeling en 
functioneren onderliggend 
wegennet

1. wijziging verkeersintensiteiten 
2. I/C-verhoudingen in relatie tot 

de wegkenmerken 
3. functioneren verkeers-

structuur (samenhang) 
4. barrièrewerking/oversteek-

baarheid 

Kwantitatief: 
- verkeersmodel 
- wegencate-

gorisering 
- analyse

selected links 
en zones 

- doorgaand verkeer door 
kernen

1. doorgaand verkeer als gevolg 
van bedrijventerrein 

2. doorgaand verkeer als gevolg 
van wijziging infrastructuur 

- kwantitatief 
- kwalitatief

(leefbaarheid) 

Bereikbaar-
heid bedrij-
venterrein 

- bereikbaarheid voor auto-
verkeer en vrachtverkeer

- directheid routes en 
doorstroming verkeer vanaf A59 

- directheid routes en 
doorstroming verkeer vanaf 
omliggende kernen 

- kwantitatief  
- kwalitatief

(verkeersstruc-
tuur/logica 
routes/comfort
vrachtverkeer) 

- bereikbaarheid per openbaar 
vervoer

- aanbod openbaar vervoer op 
loopafstand

Kwalitatief

- bereikbaarheid voor 
langzaam verkeer 

- directheid routes en 
barrièrewerking

Kwalitatief

Parkeren - parkeersituatie - omvang, bereikbaarheid en 
functioneren parkeervoor-
zieningen

- kwantitatief 
(aantal) 

- kwalitatief 
Verkeers-
veiligheid 

- verkeersveiligheid - veiligheid vormgeving en 
passagemogelijkheden 
verkeersaders 

- veiligheid kernen als gevolg van 
mogelijk sluipverkeer 

Kwalitatief

7.2. Huidige situatie en autonome ontwikkeling

7.2.1. Huidige situatie
A59 en aansluitpunten 
Het plangebied bevindt zich in het buitengebied van de gemeenten Maasdonk en Bernheze 
en ligt aan de autosnelweg A59. De A59 verbindt ’s-Hertogenbosch met Oss en is een 
belangrijke verkeersschakel in de regio Waalboss. Bij Oss wordt ter hoogte van het 
knooppunt Paalgraven aangesloten op de A50. De A50 is een belangrijke noord-zuidroute 
voor Oost-Nederland en verbindt de steden Eindhoven, Oss, Nijmegen, Arnhem en Zwolle 
met elkaar. Tevens biedt de A50 aansluiting op diverse autosnelwegen richting Duitsland. 
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Het deel van de A50 tussen Eindhoven en Oss en het knooppunt Paalgraven is in 2006 
opgesteld voor verkeer.  
Westelijk sluit de A59 bij ’s-Hertogenbosch aan op de A2, welke de steden Eindhoven, ’s-
Hertogenbosch, Utrecht en Amsterdam met elkaar verbindt. Tevens biedt de A2 aansluiting 
op de N65 richting Tilburg. De A59 loopt vanaf de A2 in westelijke richting verder naar 
Waalwijk en biedt aansluiting op autosnelwegen richting Breda en Rotterdam (A27 en A16). 

Ter hoogte van het plangebied is langs de zuidbaan van de A59 de verzorgingsplaats De 
Lucht gelegen. Langs de noordbaan van de A59 ligt tussen het plangebied en de aansluiting 
Oss de verzorgingsplaats Geffense Barrière. Beide verzorgingsplaatsen kennen een 
parkeervoorziening en tankstation. De A59 kent ter hoogte van het plangebied geen 
aansluitingen. De meest nabijgelegen aansluitingen zijn Nuland in het westen en Oss in het 
oosten. Deze aansluitingen worden bereikt via de parallelwegen van de A59 
(Rekken/Bosschebaan).  
Ter hoogte van verzorgingsplaats De Lucht verandert de maximumsnelheid op deze rijksweg 
van 100 km/h (westelijk deel) naar 120 km/h (oostelijk deel). Ten westen van de locatie is 
de rijksweg pas in 2005 omgebouwd tot autosnelweg. De vroegere rijksweg N59 (voorheen 
genummerd als N50) kende tussen Rosmalen en Geffen geen autosnelweg- of autowegstatus 
en had gelijkvloerse aansluitingen. In december 2005 is de ombouw tot autosnelweg voltooid 
en zijn diverse bestaande aansluitpunten op de nieuwe A59 vervallen. Dit heeft ook gevolgen 
gehad voor de verkeerscirculatie op het onderliggend wegennet. 

Wegenstructuur onderliggend wegennet 
Gebiedsontsluitingswegen 
De belangrijkste dragers van het onderliggend wegennet vormen de Rijksweg in Nuland4 en 
de Cereslaan in Heesch en Oss. Deze wegen bieden aansluiting op de A59 en hebben een 
functie als gebiedsontsluitende weg.  

Wegencategorisering 
Conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig worden drie wegcategorieën onderscheiden. De 
hoogste categorie zijn de stroomwegen, auto- of autosnelwegen met een maximumsnelheid van 
80, 100 of 120 km/h.  
De tweede categorie zijn de gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 of 70 km/h 
binnen en 80 km/h buiten de bebouwde kom. Gebiedsontsluitingswegen beschikken over 
vrijliggende fietspaden.  
De laagste categorie is de erftoegangsweg, waar fietsers in principe gemengd met autoverkeer 
worden afgewikkeld. De maximumsnelheid bedraagt 30 km/h binnen en 60 km/h buiten de 
bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is sprake van erftoegangsweg type II (zonder 
fietsvoorzieningen) en erftoegangsweg type I (met fietssuggestiestroken). Doorgaans wordt voor 
erftoegangswegen een maximaal wenselijke intensiteit van 6.000 mvt/etmaal aangehouden. Bij 
overschrijding hiervan is onderzoek naar maatregelen noodzakelijk.  
De in dit MER gehanteerde wegencategorisering is gebaseerd op het Verkeersstructuurplan van de 
gemeente Bernheze (Mobycon, 14 augustus 2007) en het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 
van de gemeente Maasdonk (Goudappel Coffeng, 8 oktober 2007). 

                                              
4 De Rijksweg wordt in dit MER voor de duidelijkheid (Oude) Rijksweg genoemd, om verwarring met de 
A59 te voorkomen 
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Figuur 7.1 Huidige wegenstructuur

Erftoegangswegen in de omgeving van het plangebied 
Voor het overige zijn er in en om het plangebied diverse erftoegangswegen met een 
maximumsnelheid van 60 km/h gelegen. De Papendijk vanuit Geffen, de Weerscheut vanuit 
Vinkel en de Bosschebaan vanuit Heesch vormen voor het plangebied de belangrijkste 
toegangswegen en komen ter hoogte van het plangebied samen. Deze wegen hebben een 
belangrijke functie voor de verkeersuitwisseling tussen Nuland, Geffen en Vinkel. Bovendien 
zijn de routes via de Papendijk/(Oude) Rijksweg en Papendijk/Bosschebaan voor Geffen van 
belang voor verbinding met de A59.  
De (Oude) Rijksweg en de Bosschebaan vormen een oostwestverbinding tussen Nuland en 
Heesch parallel aan de A59. De (Oude) Rijksweg ligt ten noorden van de A59. Om de 
Bosschebaan te bereiken dient ter hoogte van de Weerscheut de A59 ongelijkvloers te 
worden gekruist. Het kruispunt Rijksweg/Papendijk/Weerscheut is vormgegeven door middel 
van een rotonde. 
Ten zuiden van de A59 ligt tussen Nuland en de Weerscheut de Rekken. De Rekken is een 
erftoegangsweg met een functie voor het ontsluiten van de aanliggende kavels en heeft geen 
doorgaande functie.  
Verder is de Zandstraat/Groenstraat/Heesterseweg een belangrijke oostwestverbinding 
tussen de kernen Nuland, Geffen en Oss. Deze route is gecategoriseerd als erftoegangsweg 
en voert deels door de kernen.  De Heesterseweg biedt tevens toegang tot Oss. 

Erftoegangswegen in het plangebied 
De Bosschebaan doorsnijdt, evenals de Koksteeg en de Raktstraat, het plangebied. Aan de 
randen van het gebied liggen de Weerscheut, de Ruitersdam en de Zoggelsestraat.  
De Bosschebaan functioneert als route tussen de kern Heesch aan de oostzijde en de kernen 
Geffen en Nuland aan de westzijde. Verder biedt de Bosschebaan ter hoogte van Heesch 
aansluiting op de Cereslaan naar Oss en naar de aansluiting met de A59. Westelijk van de 
locatie sluit de Bosschebaan aan op de Weerscheut, die richting het zuiden naar Vinkel voert. 
De Weerscheut en de Papendijk kenden tot 2005 een belangrijke functie als toegangsweg tot 
de N59. Na de ombouw is de aansluiting Weerscheut op de A59 vervallen. Sindsdien heeft de 
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Weerscheut vooral een lokale functie voor het verkeer van en naar Nuland, Geffen en Vinkel 
en is een schakel tussen de noordelijk van de A59 gelegen Rijksweg en de zuidelijk van de 
A59 gelegen Bosschebaan.  
De Koksteeg vormt een lokale route tussen de Bosschebaan en het diffuse stelsel van wegen 
ten zuiden van de locatie. De Koksteeg heeft geen belangrijke verkeersfunctie. De 
Zoggelsestraat loopt ten zuiden van het plangebied en heeft eveneens geen belangrijke 
verkeersfunctie. De Zoggelsestraat voert richting het oosten naar de kern Heesch.   

Openbaar vervoer 
In de huidige situatie wordt het plangebied aangedaan door een buslijn van ’s-
Hertogenbosch naar Grave. Er is een bushalte op de Bosschebaan bij verzorgingsplaats De 
Lucht langs de A59. Deze buslijn verbindt onder andere de kernen Nuland en Heesch met 
elkaar. De bus biedt een rechtstreekse aansluiting op het treinstation van ’s-Hertogenbosch, 
vanwaar treinen in de richting van Tilburg, Eindhoven, Utrecht en Amsterdam vertrekken.  
Te Heesch kan worden overgestapt op bussen richting het treinstation Oss. Vanaf dat 
treinstation vertrekken rechtstreekse treinen richting ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en 
Arnhem.   

Langzaam verkeer 
Het langzaam verkeer wordt op de wegen rond het plangebied gemengd met gemotoriseerd 
verkeer afgewikkeld. De Bosschebaan en de Weerscheut vormen de belangrijkste 
ontsluitingsroutes voor fietsverkeer. Beide wegen kennen fietsvoorzieningen in de vorm van 
fietssuggestiestroken respectievelijk vrijliggende fietspaden. In westelijke richting voert de 
ontsluiting voor fietsverkeer via de (Oude) Rijksweg naar Nuland. De (Oude) Rijksweg kent 
vrijliggende fietspaden. Richting Heesch en Oss wordt het fietsverkeer afgewikkeld via de 
Bosschebaan. De Bosschebaan kent tot de rotonde met de Cereslaan fietssuggestiestroken. 
Overige wegen in en rond het plangebied maken vooral deel uit van recreatieve fietsroutes. 
De Koksteeg is opgenomen in het fietsroutenetwerk voor Noord-Brabant en maakt deel uit 
van een bewegwijzerde fietsroute van Geffen naar Nistelrode en Uden.  

Verkeersveiligheid 
In het gemeentelijk beleid van Maasdonk worden de zogenaamde black-spots weergegeven. 
Black-spots zijn kruispunten of wegvakken waar zich relatief veel ongevallen voordoen (in 3 
jaar 6 of meer slachtofferongevallen). Binnen het studiegebied is een black-spot gelegen ter 
hoogte van de aansluiting A59 op de Cereslaan. Verder concentreren de verkeersonveilige 
punten zich vooral rondom de kernen. Met name op de oostwestverbindingen door het 
studiegebied, zoals de Heesterseweg, is de verkeersveiligheid matig.  

7.2.2. Autonome ontwikkelingen 
De effecten van de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden in dit MER vergeleken met 
de zogenaamde referentiesituatie; dit is de toekomstige situatie die zou ontstaan indien het 
bedrijventerrein en de bijbehorende wegenstructuur niet zouden worden gerealiseerd 
(‘autonome ontwikkeling’). De navolgende beschrijving hiervan sluit aan bij de aspecten en 
criteria zoals weergegeven in tabel 7.1.  

Verkeersafwikkeling en doorstroming A59 
Verkeersintensiteiten A59 
De verkeersintensiteiten op de A59 zullen de komende jaren als gevolg van diverse 
ruimtelijke ontwikkelingen en autonome verkeersgroei toenemen. De onderstaande tabel 
geeft inzicht in de huidige en toekomstige intensiteiten op basis van het verkeersmodel. De 
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verkeersintensiteit in 2020 liggen in de referentiesituatie reeds hoog, met name op de 
wegvakken ten westen van Oss. 

Tabel 7.2  Verkeersintensiteiten A59 (werkdagetmaal) 
Weggedeelte 2008  2020 

noordbaan zuidbaan doorsnede noordbaan zuidbaan Doorsnede 
Paalgraven – Oss 29702 30360 60.062 39670 37779 77.449 
Oss – Nuland 35088 34438 69.526 47104 43480 90.584 
Nuland – 
Kruisstraat

35730 35112 70.842 49258 45771 95.029 

Kruisstraat – 
Rosmalen 

36425 35817 72.242 49832 46350 96.182 

Verhouding intensiteit-capaciteit (I/C-verhouding) 
Op basis van het verkeersmodel zijn ook zogenaamde I/C-verhoudingen berekend (zie tabel 
7.3 en onderstaand tekstkader). Voor het deel van de A59 ter hoogte van het plangebied 
vormt de ochtendspits de maatgevende periode. In de referentiesituatie (2020) treedt in die 
periode op de noordbaan congestie op (I/C-verhouding > 0,9 ten westen van Nuland). Op de 
zuidbaan is er geen sprake van congestie en is de verkeersstroom niet gehinderd. De 
avondspits levert ter hoogte van het plangebied minder doorstromingsproblemen op. Tussen 
Rosmalen en Nuland is echter wel sprake van een I/C-verhouding van > 0,8, waardoor de 
kans op filevorming toeneemt. 

Verhouding intensiteit/capaciteit (I/C-verhouding) 
I/C-verhoudingen geven het percentage van de totale wegcapaciteit aan dat wordt benut door het 
verkeersaanbod. Hoe verder de I/C-verhouding de waarde 1 benadert, des te groter de kans op 
filevorming. Als de I/C-waarde tussen 0,9 en 1,0 ligt, dan moet rekening worden gehouden met 
regelmatige filevorming. Bij een I/C-waarde van > 1,0 is er sprake van overbelasting. Op basis 
van deze I/C-verhoudingen kunnen uitspraken worden gedaan over de verkeersafwikkeling. 

Tabel 7.3  Verkeersafwikkeling A59 (I/C-verhoudingen) 
ochtendspits avondspits 

Noordbaan 
A50 Paalgraven – Ravenstein 1,06 1,09
A50 Nistelrode – Paalgraven 0,78 0,91
A59 Paalgraven – Oss 0,76 0,73
A59 Oss - Heesch-West 0,84 0,73
A59 Heesch-West – Nuland 0,84 0,73
A59 Nuland – Kruisstraat 0,93 0,73
A59 Kruisstraat – Rosmalen 0,95 0,71

Zuidbaan 
A59 Rosmalen – Kruisstraat 0,67 0,84
A59 Kruisstraat – Nuland 0,68 0,83
A59 Nuland - Heesch-West 0,69 0,72
A59 Heesch-West – Oss 0,69 0,72
A59 Oss – Paalgraven 0,65 0,69
A50 Nistelrode – Paalgraven 0,79 0,71
A50 Paalgraven – Ravenstein 0,96 0,97

Verkeersafwikkeling knoppunt Paalgraven 
Ten oosten van Oss sluit de A59 aan op de A50, de verbinding Eindhoven – Nijmegen. Ter 
hoogte van knooppunt Paalgraven komen beide autosnelwegen samen. De I/C-verhoudingen 
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rondom dit knooppunt liggen in de referentiesituatie 2020 met name op de A50 hoog. Tussen 
Ravenstein en knp. Paalgraven treedt in beide spitsperiode congestie op. Met name in de 
avondspits is ook een grote verkeersdruk op het wegvak Nistelrode – knp. Paalgraven. Ook 
rondom knooppunt Paalgraven en het verbindende onderliggend wegennet is sprake van 
slechte verkeersafwikkeling. Dit leidt echter niet tot capaciteitsproblemen op de A59 (wegvak 
Oss – knp. Paalgraven). Wel is het mogelijk dat terugslag van de file vanaf knooppunt 
Paalgraven naar de A59 ontstaat. De verkeersafwikkeling op wegvakken van het noordelijk 
deel van de A50, de N324 en de N329 alsmede de kruispunten ten zuiden van de A59 is 
matig tot slecht.  

Figuur 7.2 Verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen knooppunt Paalgraven 

Beoordeling
Geconcludeerd wordt dat op de A59 in de autonome situatie met name vertraging optreedt in 
de ochtendspits op de noordbaan. De I/C-verhouding bedraagt > 0,9, waardoor de kans op 
filevorming groot is. In de avondspits zijn er minder capaciteits- en afwikkelingsproblemen. 
Filekans bestaat op de zuidbaan, maar is kleiner dan in de ochtendspits op de noordbaan. 
Grotere afwikkelingsproblemen doen zich voor ter hoogte van knooppunt Paalgraven. In 
beide spitsperioden doet zich filevorming voor op de A50 tussen Ravenstein en knooppunt 
Paalgraven en op het verbindende onderliggend wegennet. Hierdoor ontstaat ook kans op 
terugslag van filevorming op de aansluitende wegen, zoals de A50 vanuit Eindhoven en de 
A59 vanuit Oss. Op basis van de I/C-verhoudingen blijkt dat de kans op de filevorming op de 
A59 vanuit Oss relatief klein is.  

Verkeersafwikkeling en doorstroming aansluitpunten A59 – onderliggend wegennet 
De verkeersafwikkeling ter hoogte van de aansluiting Oss is in de referentiesituatie zowel in 
ochtend- als de avondspits slecht. Beide voorrangskruispunten kunnen de verkeersstromen 
niet optimaal afwikkelen. De I/C-verhouding bedraagt > 1. De gemeente Oss is voornemens 
het kruispunt Cereslaan/A59-noord te reconstrueren tot turborotonde om de 
verkeersafwikkeling te verbeteren. Ter hoogte van het kruispunt Cereslaan/A59-zuid zal op 
wat langere termijn eveneens een turborotonde worden gerealiseerd.  
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Ter hoogte van de aansluitingen Nuland en Kruisstraat spelen in de referentiesituatie geen 
afwikkelingsproblemen. De afwikkeling ter hoogte van knooppunt Paalgraven is zowel in de 
ochtend- als de avondspits matig tot slecht.  Verkeer vanuit Eindhoven naar ’s-
Hertogenbosch en v.v. dient gebruik te maken van het onderliggend wegennet, waardoor de 
kruispunten N329/A59 overbelast zijn. 

Beoordeling 
In de referentiesituatie treden afwikkelingsproblemen op ter hoogte van de aansluiting 
Oss/Cereslaan en knooppunt Paalgraven. De afwikkeling op deze punten is slecht. Ter hoogte 
van de overige aansluitingen van de A59 op het onderliggend wegennet doen zich geen 
afwikkelingsproblemen voor.  

Afwikkeling en functioneren onderliggend wegennet 
Verkeersintensiteiten 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige en in de toekomst verwachte 
verkeersintensiteiten op de relevante wegen van het onderliggend wegennet. 

Tabel 7.4 Verkeersintensiteiten onderliggend wegennet (werkdagetmaal) 
Wegvak 2008 2020 

autonoom 
Cereslaan (Bosschebaan – zuidelijke aansluiting Oss) 12.422 21.072 
Cereslaan (noordelijke aansluiting - Ruwaardsingel 33.607 39.809 
(Oude) Rijksweg (Hoogstraat – Schotsheuvel) 3.970 5.753 
(Oude) Rijksweg (Schotsheuvel – Papendijk)  3.245 4.693 
Bosschebaan (Weerscheut – Heesch) 1.769 3.503 
Schotsheuvel ((Oude) Rijksweg – Zandstraat) 1.593 938 
Zandstraat (Schotsheuvel – Hooistraat) 3.041 2.743 
Weerscheut (Bosschebaan – Ruitersdam) 1.844 2.112 
Van Rijckevorselweg (Rekken – Nieuwekampen) 2.127 3.267 
Heesterseweg (Veldstraat – Het Woud) 5.841 7.375 
Papendijk (Rijksweg – Geffen)  6.236 8.593 

Aansluiting Cereslaan/ A59 
De verkeersafwikkeling op het onderliggend wegennet is zowel in ochtend- als in de 
avondspits over het algemeen goed. Wel doen zich nu en nog meer in de autonome situatie 
problemen voor rondom de aansluiting Oss op de A59. In de avondspits bedraagt de I/C-
verhouding op het noordelijk deel van de Cereslaan zelfs meer dan 1,0, waardoor de 
verkeersafwikkeling slecht is en er congestie optreedt. De I/C-verhouding op de kruispunten 
en op de Cereslaan ligt zowel in de ochtend- als avondspits boven de 0,8. Ook op Nieuwe 
Hescheweg in Oss ligt de I/C-verhouding boven de 0,8 (zie figuur 7.3). Als gevolg van deze 
congestie moet tevens rekening worden gehouden met toenemend sluipverkeer via de 
erftoegangswegen buiten de bebouwde kom naar andere aansluitpunten op de A59, zoals via 
de Heesterseweg, Papendijk en (Oude) Rijksweg naar de aansluiting Nuland.  
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ochtendspits     avondspits 
Figuur 7.3 Verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen Cereslaan 
(autonome situatie) 

Om de problemen ter hoogte van de Cereslaan te minderen en mogelijk op te lossen, zijn op 
korte termijn maatregelen gepland aan het kruispunt waar de noordelijke op- en afrit van de 
A59 op de Cereslaan uitkomen. Op dit kruispunt is een turborotonde voorzien, in plaats van 
het bestaande voorrangskruispunt. Ten zuiden van de A59, waar de zuidelijke op- en afritten 
op de Cereslaan uitkomen, is op langere termijn eenzelfde soort oplossing voorzien.  

N329 
Andere congestieproblemen doen zich regelmatig voor op de N329 tussen knooppunt 
Paalgraven en Oss/bedrijventerrein Oss. De N329 is een belangrijke verdeelweg voor de stad 
Oss en voor de bedrijventerreinen Elzenburg e.a. Op korte termijn (2010) wordt gestart met 
de reconstructie van deze weg. 

Nuland/Geffen
Zowel de Papendijk als de Heesterseweg kennen in de autonome situatie (2020) een relatief 
hoge verkeersintensiteit in verhouding tot het wegprofiel. Met name de Papendijk heeft met 
8.600 mvt/etmaal een hoge intensiteit, waardoor maatregelen ter bevordering van 
doorstroming en verkeersveiligheid noodzakelijk zijn. Ook de Heesterseweg is, met het oog 
op verkeersveiligheid, een aandachtspunt.  

Autonome ontwikkelingen rond Heesch 
Verder doen zich relevante ontwikkelingen voor in de kern Heesch, waar aan de westzijde 
een uitbreiding is voorzien (woningbouw). Hierbij zal de interne wegenstructuur wijzigen, 
waarbij een oplossing wordt gezocht voor doorgaand verkeer vanuit Vinkel en Loosbroek 
door de kern Heesch. Een belangrijke ontwikkeling die in dit kader speelt is het 
landbouwontwikkelingsgebied ten zuiden van de kern Heesch. In de toekomstige situatie zal 
de Kruishoekstraat of de Bunderstraat de functie voor doorgaand verkeer faciliteren, 
waardoor de Vinkelsestraat, Nieuwstraat en Burgemeester Woltersstraat in Heesch worden 
ontzien.  
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Doorgaand verkeer 
Heesch 
Op basis van het opgestelde verkeersmodel kan ook het doorgaand verkeer door de kernen 
inzichtelijk worden gemaakt. Doorgaand verkeer wordt hier gedefinieerd als verkeer dat 
herkomst noch bestemming binnen de betreffende kern heeft. In de autonome situatie is er 
sprake van doorgaand verkeer op de Nistelrodenseweg in Heesch. Deze route geeft vanuit 
Oss via de aansluiting Nistelrode/Heesch aansluiting op de A50 richting Eindhoven. Op de 
route door Heesch via ’t Dorp is nauwelijks sprake van doorgaand verkeer in de autonome 
situatie. 

Nuland en Geffen 
In de kernen Nuland en Geffen is onderzocht wat het aandeel doorgaand verkeer op de 
Dorpsstraat is. In Nuland functioneert de Dorpsstraat als noordzuidverbinding tussen de 
aansluiting Nuland op de A59 en het achterliggende gebied ten noorden van Nuland, zoals de 
kernen Lith en Maren-Kessel. Het aandeel doorgaand verkeer bedraagt circa 5%.  
In Geffen bedraagt het percentage doorgaand verkeer op de Dorpsstraat eveneens circa 5%. 
Wel is er in Geffen ook sprake van doorgaand verkeer op de Molengraaf en de Heesterseweg. 
De Heesterseweg wordt met name gebruikt op de relatie Nuland – Oss, maar ook 
sluipverkeer vanuit Oss-West naar de aansluiting Nuland op de A59. Hierdoor wordt de 
congestie bij de aansluiting Oss (Cereslaan) vermeden.  

Op basis van het Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan (GVVP) Maasdonk wordt gesteld de 
verkeersbelasting op de Dorpsstraat in Nuland hoog is met betrekking tot vrachtverkeer 
richting de gemeente Lith. In het GVVP worden oplossingsrichtingen genoemd, waaronder 
het omleiden van het vrachtverkeer buiten de kern Nuland om. Oplossingsrichtingen worden 
gezocht in het inzetten van de Schotsheuvel als ontsluitende route of eventueel realisatie 
van een nieuwe route ten westen van de Papendijk, zoals eerder beschreven. 

Papendijk en Heesterseweg 
In het Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan (GVVP) Maasdonk wordt tevens geconstateerd 
dat de verkeersdruk op de Papendijk en de Heesterseweg in de huidige situatie reeds hoog 
is. Om doorgaand verkeer om te leiden zijn diverse mogelijkheden, waaronder het instellen 
van adequate routes door middel van bewegwijzering tot het aanleggen van een nieuwe weg 
tussen de (Oude) Rijksweg en de Klompstraat, waardoor de Papendijk en de Molengraaf 
worden ontlast. Een besluit hierover is nog niet genomen. De nieuwe weg wordt vooralsnog 
als niet realistisch gezien, mede vanuit kosteneffectiviteitoogpunt. De intensiteit op deze weg 
zou rond 3.000 mvt/etmaal liggen, wat relatief laag is voor de realisatie van nieuwe 
infrastructuur. 

Vinkel 
Verder is er sprake van doorgaand verkeer in Vinkel vanuit het zuidelijke achterliggende 
gebied (Berlicum/Heeswijk-Dinther). Deze aantallen zijn relatief laag. 

Beoordeling 
De verkeersstructuur op het onderliggend wegennet functioneert over het algemeen goed, 
waarbij enkele wegen een hoge verkeersbelasting kennen. Het gaat dan met name om de 
Cereslaan rondom de aansluiting Oss en de Papendijk tussen Geffen en de Bosschebaan. Ook 
de oostwestverbindingen in het gebied zijn aandachtspunt, met name met het oog op 
verkeersveiligheid.   
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Verkeersveiligheid 
De black-spot ter hoogte van het kruispunt Cereslaan/A59 wordt aangepakt. De gemeenten 
zijn voornemens deze kruispunten te reconstrueren tot turborotondes. Vooruitlopend hierop 
zullen de gemeenten en Rijkswaterstaat op korte termijn maatregelen nemen ter 
bevordering van de verkeersveiligheid.  

Van belang is verder dat een toename van vrachtverkeer in de kernen ongewenst is.  Op 
basis van het beleid van de gemeente Bernheze wordt gesteld dat op routes in het 
buitengebied met veel zwaar verkeer (ook erftoegangswegen) fietsvoorzieningen 
noodzakelijk zijn. Zo zijn fietsvoorzieningen gerealiseerd langs de Vinkelsestraat, mede met 
het oog op landbouwverkeer vanuit het landbouwontwikkelingsgebied (LOG). 

Openbaar vervoer 
In het Verkeersstructuurplan Bernheze wordt de openbaar vervoerstructuur voor 2020 
aangegeven. Hieruit blijkt het handhaven van de buslijn die Heesch met Nuland en ’s-
Hertogenbosch verbindt via de Bosschebaan. Verder voorziet het structuurplan in een 
mogelijke nieuwe buslijn of aanpassing van de dienst van de bestaande buslijn via het te 
realiseren bedrijventerrein. Het beleid van de gemeente Maasdonk voegt toe dat het 
bedrijventerrein bediend kan worden door middel van collectief vraagafhankelijk vervoer, 
lijnbussen (spitsdiensten) of speciaal vervoer van en naar het bedrijventerrein.  

Verder is het OV-netwerk BrabantStad van belang, waarbij ingezet wordt op het instellen van 
hoogwaardig openbaar vervoer tussen de verschillende centra in Brabant. Additioneel op het 
treinverkeer zijn HOV-lijnen (snelle en comfortabele bussen met hoge frequentie) voorzien 
op een aantal verbindingen, waaronder de verbinding Eindhoven – Uden – Heesch – Oss.  

Langzaam verkeer 
In het Verkeersstructuurplan Bernheze en het GVVP van de gemeente Maasdonk wordt 
gesteld dat, uitgaande van de verkeersstructuur voor langzaam verkeer 2020, de 
Bosschebaan deel uit maakt van het primaire fietsnetwerk.  De Bosschebaan vormt een 
belangrijke schakel in de fietsstructuur tussen Oss/Heesch en Nuland/Geffen, maar maakt 
geen deel uit van het regionaal utilitair fietspadennetwerk. Dit netwerk strekt zich vanuit de 
kernen Nuland en Geffen uit richting ’s-Hertogenbosch en Oss. De route 
Zandstraat/Groenstraat/Heesterseweg maakt hiervan deel uit. Verder wordt de Koksteeg 
aangemerkt als recreatieve fietsroute en voorziet het plan in een extra fietsroute vanaf de 
Bosschebaan, anticiperend op het bedrijventerrein Heesch-West. Bijzonder dient aandacht te 
worden besteed aan fietsroutes langs de Weerscheut en de Papendijk.  
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7.3. Effecten ontwikkeling bedrijventerrein en externe 
ontsluitingswegen

In onderhavige paragraaf worden de effecten van de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
en van de verschillende ontsluitingsalternatieven beschreven. De beschrijving van de 
effecten behandelt de in tabel 7.1 opgenomen toetsingscriteria. Om de leesbaarheid van 
deze paragraaf te vergroten, zijn diverse tabellen en figuren ingevoegd. De paragrafen 
waarin de effecten op de A59 en op het onderliggend wegennet worden beschreven, zijn 
voorzien van toelichtende tabellen waarin de belangrijkste wegen binnen en rondom het 
plangebied (studiegebied) weergegeven voor de referentiesituatie en de alternatieven. In de 
referentiesituatie is het bedrijventerrein niet voorzien. In de losse bijlage B 
(Verkeersgegevens MER Heesch-West, technische rapportage, Goudappel Coffeng, 30 
oktober 2009) is een volledige tabel met verkeersintensiteiten en verschillen ten opzichte 
van de referentiesituatie weergegeven.  

7.3.1. Afwikkeling en doorstroming A59 
Als gevolg van het bedrijventerrein zal de intensiteit op de A59 toenemen. Deze toename 
blijft hoofdzakelijk beperkt tot enkele procenten. De alternatieven wijken onderling af. Dit 
hangt samen met de wijze van ontsluiting. De voor de A59 meest ingrijpende alternatieven 
zijn de alternatieven 1, 2b, 2d en 3. Alternatief 1 voorziet in een nieuwe volwaardige 
aansluiting ter plaatse van het bedrijventerrein, terwijl alternatief 2d voorziet in een 
aansluiting aan de zuidzijde van de A59, alleen bereikbaar vanuit ’s-Hertogenbosch en naar 
Oss. In alternatief 2b wordt de bestaande aansluiting Oss omgebouwd, waarbij de 
verkeersstroom van het bedrijventerrein naar de A59 richting Nijmegen conflictvrij naar de 
A59 wordt afgewikkeld. In alternatief 3 wordt de afrit Oss vanuit de richting ’s-
Hertogenbosch verplaatst naar de westzijde van de Cereslaan.  

In de alternatieven 2a en 2c worden er geen aanpassingen voorzien aan de A59. Het verkeer 
van en naar het bedrijventerrein wordt via bestaande aansluitingen afgewikkeld. Hiertoe 
dient een parallelweg langs de A59 te worden voorzien waar de afwikkeling en uitwisseling 
van het verkeer vanuit het bedrijventerrein naar de A59 én het onderliggend wegennet.   

In onderstaande tabel zijn de verkeersintensiteiten op de A59 weergegeven voor de diverse 
alternatieven en de referentiesituatie. Uit deze tabel blijkt dat de verkeersintensiteiten op de 
A59 ter hoogte van het plangebied (wegvak Nuland – Oss) met name in alternatief 1 
toenemen. De toename bedraagt maximaal 7.000 mvt/etmaal. In alternatief 2d is sprake 
van een lichte toename. Deze toenames hangen samen met het realiseren van een 
aansluiting. In de alternatieven 2a, 2b en 2c neemt de intensiteit op de A59 ter hoogte van 
het plangebied af of blijft stabiel ten opzichte van de referentiesituatie. Vanwege de parallelle 
routes wordt het verkeer via de aansluitingen Nuland en Oss geleid. 
In alternatief 3 is sprake van een toename van verkeer. Deze toename hangt samen met de 
enkelzijdige ontsluiting vanuit Oss. Hierdoor dient verkeer vanuit het westen via de A59 naar 
de aansluiting Oss te rijden, waardoor er een verkeerstoename is op het wegvak Nuland – 
Oss.

Tabel 7.5  Effecten verkeersintensiteiten A59 2020 
A59 (doorsnede) ref alt. 1 alt. 2a alt. 2b alt. 2c alt. 2d alt. 3 
knp. Paalgraven - Oss (52) 77449 80945 80305 80857 80279 80588 80261 
Oss (52) - aansluiting Heesch-West 90584 97583 89130 90396 88081 93001 94000 
aansluiting Heesch-West - Nuland (51) 90584 94231 89130 90396 88081 91184 94000 
Nuland (51) - Kruisstraat (50) 95029 99110 98930 98594 94176 98961 98650 
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De effecten van de ontwikkeling op de doorstroming en verkeersaanbod op de A59 zijn over 
het algemeen gering. In onderstaande tabel is een indicatie van de verkeersdoorstroming 
gegeven op basis van de I/C-verhoudingen. Daaruit blijkt dat de ochtendspits de 
maatgevende periode is en er dan vooral congestie ontstaat op de noordbaan. Dit doet reeds 
in de referentiesituatie voor. De situatie op de A50 ter hoogte van Paalgraven is slecht, maar 
niet onderscheidend ten opzichte van de referentiesituatie. Ter hoogte van het 
bedrijventerrein is in alternatief 1 een stijging van de I/C-verhouding te zien naar > 0,9, 
waardoor er grote kans is op congestie. Bovendien treedt als gevolg van de nieuwe 
aansluiting turbulentie op, waardoor de kans op congestie verder toeneemt. In de overige 
alternatieven is geen significant effect waarneembaar, omdat geen nieuwe aansluiting op de 
noordbaan wordt voorzien. In alternatief 2d treedt eveneens geen significant effect op, 
omdat dit alternatief alleen in een aansluiting op de zuidbaan voorziet. Wel treedt in 
alternatief 2c een licht effect op ter hoogte van Kruisstraat, omdat verkeer naar het 
bedrijventerrein hier de snelweg verlaat.  
In de avondspits, hoewel niet maatgevend, treden duidelijk effecten op in de alternatieven 
waarbij een nieuwe aansluiting wordt voorzien (1 en 2d). De belastingen leveren echter geen 
grote problemen op. Wel neemt de I/C-verhouding op de A50 ten oosten van Oss toe tot 1,0. 
De afwikkeling op dit wegvak is slecht en in alle alternatieven gelijk. Reeds in de 
referentiesituatie is hier sprake van slechte verkeersafwikkeling.  
Op de A59 wordt in alternatief 2b een nieuw verstoringspunt gecreëerd, ter plaatse van de 
aansluiting Oss. Er wordt een weefvak en een parallelbaan voorzien, om de verkeersstroom 
vanaf het bedrijventerrein direct de A59 op te leiden. Omdat deze verkeersstroom relatief 
klein is (3.500 mvt/etmaal), zal dit niet direct leiden tot congestie. Verder zal 35% van dit 
verkeer (1.200 mvt/etmaal) direct de autosnelweg verlaten naar de Cereslaan.  

In onderstaande tabel zijn de I/C-verhoudingen op de A50 en de A59 in de ochtend- en 
avondspits weergegeven voor de relevante wegvakken. Daarbij is onderscheid gemaakt naar 
de noordbaan en de zuidbaan. De kleur geeft de mate van congestie aan. Op kleurloze 
wegvakken is geen sprake van congestie. De andere kleuren geven aan: 
- rood: kans op congestie (I/C-verhouding 0,80 – 0,90) 
- paars: grote kans op congestie (I/C-verhouding 0,90 – 0,95)  
- zwart: filevorming (I/C-verhouding > 0,95) 

Tabel 7.6a Effecten verkeersafwikkeling A59 (I/C-verhoudingen, ochtendspits) 
 ochtendspits ref 1 2a 2b 2c 2d 3 
 Noordbaan        
A50 Paalgraven - Ravenstein 1,06 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 
A50 Nistelrode - Paalgraven 0,78 0,79 0,78 0,77 0,78 0,78 0,78 
A59 Paalgraven - Oss 0,76 0,82 0,82 0,83 0,82 0,82 0,83 
A59 Oss - Heesch-West 0,84 0,91 0,81 0,81 0,79 0,81 0,82 
A59 Heesch-West - Nuland 0,84 0,85 0,81 0,81 0,79 0,81 0,82 
A59 Nuland - Kruisstraat 0,93 0,94 0,93 0,95 0,88 0,92 0,92 
A59 Kruisstraat - Rosmalen 0,95 0,95 0,95 0,95 0,97 0,95 0,95 
 zuidbaan        
A59 Rosmalen - Kruisstraat 0,67 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,75 
A59 Kruisstraat - Nuland 0,68 0,76 0,77 0,76 0,67 0,77 0,76 
A59 Nuland - Heesch-West 0,69 0,74 0,67 0,77 0,67 0,76 0,79 
A59 Heesch-West - Oss 0,69 0,73 0,67 0,69 0,67 0,73 0,79 
A59 Oss - Paalgraven 0,65 0,66 0,64 0,65 0,64 0,64 0,64 
A50 Nistelrode - Paalgraven 0,79 0,80 0,81 0,80 0,81 0,80 0,81 
A50 Paalgraven - Ravenstein 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 
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Tabel 7.6b Effecten verkeersafwikkeling A59 (I/C-verhoudingen, avondspits) 
 avondspits ref 1 2a 2b 2c 2d 3 
 noordbaan        
A50 Paalgraven - Ravenstein 1,09 1,09 1,09 1,10 1,10 1,09 1,09 
A50 Nistelrode - Paalgraven 0,91 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93 0,92 
A59 Paalgraven - Oss 0,73 0,74 0,73 0,73 0,74 0,73 0,75 
A59 Oss - Heesch-West 0,73 0,78 0,71 0,72 0,71 0,71 0,78 
A59 Heesch-West - Nuland 0,73 0,76 0,71 0,72 0,71 0,71 0,78 
A59 Nuland - Kruisstraat 0,73 0,79 0,79 0,79 0,74 0,79 0,79 
A59 Kruisstraat - Rosmalen 0,71 0,77 0,77 0,77 0,78 0,77 0,76 
 zuidbaan        
A59 Rosmalen - Kruisstraat 0,84 0,86 0,86 0,85 0,87 0,85 0,84 
A59 Kruisstraat - Nuland 0,83 0,85 0,84 0,82 0,77 0,84 0,82 
A59 Nuland - Heesch-West 0,72 0,76 0,70 0,70 0,70 0,72 0,65 
A59 Heesch-West - Oss 0,72 0,80 0,70 0,70 0,70 0,81 0,65 
A59 Oss - Paalgraven 0,69 0,74 0,73 0,74 0,73 0,73 0,73 
A50 Nistelrode - Paalgraven 0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
A50 Paalgraven - Ravenstein 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Conclusies en beoordeling 
De beoordeling is weergegeven in onderstaande tabel, waarbij vooral het effect van 
alternatief 1 op de meest belaste richting (noordbaan) zwaar weegt. Dit verstoringspunt leidt 
tot een significante verslechtering van de doorstroming. In alternatief 2d is dit in mindere 
mate aan de orde, omdat het verstoringspunt zich niet voordoet op de meest belaste 
richting. Het gewijzigde aansluitpunt van alternatief 2b leidt nauwelijks tot een verstoring op 
de A59. Wel moet daarbij de vraag worden gesteld van het sterk opgewaardeerde 
aansluitpunt in verhouding staat tot de geringe verkeersstromen die vanuit het 
bedrijventerrein de A59 op worden geleid. In alternatief 3 manifesteert de slechte 
afwikkeling zich op de kruipunten van de Cereslaan (zie paragraaf 7.3.2) en niet op de 
autosnelweg zelf. Terugslag op de autosnelweg is echter wel mogelijk. De overige 
alternatieven hebben geen relevante effecten op de A59.  

Tabel 7.7 Beoordeling effecten A59 
Criterium/ 
alternatief 

1 2a 2b 2c 2d 3 

verkeersafwikkeling 
en doorstroming 
A59

- 0 0 0 0/- 0/- 

7.3.2. Aansluitpunten onderliggend wegennet op A59 
Belangrijke schakels in de alternatieven zijn de koppelingen tussen de autosnelweg en de 
A59. Vooral in de alternatieven waarbij geen directe aansluiting wordt voorgestaan, zijn deze 
aansluitpunten belangrijke schakels in het functioneren van de verkeersstructuur en de 
bereikbaarheid naar het bedrijventerrein.  

Alternatief 1 
De I/C-verhoudingen op maatgevende kruispunten, met name ter hoogte van de 
aansluitingen Nuland en Oss wijzigen niet significant ten opzichte van de referentiesituatie.  
Oss
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Ter hoogte van de aansluiting Oss is sprake van een kleine verbetering, doordat verkeer van 
Geffen naar de A59 gebruik maakt van de nieuwe aansluiting Heesch-West. Dit kan echter 
niet als significant effect worden beoordeeld. In alternatief 1 zijn, evenals in de 
referentiesituatie, maatregelen ter hoogte van de aansluiting Cereslaan noodzakelijk om de 
verkeersafwikkeling te bevorderen. Berekeningen tonen aan dat op beide kruispunten 
turborotondes volstaan.  

Alternatief 2a 
Nuland
De I/C-verhoudingen rondom de aansluiting Nuland verslechteren. Ter hoogte van Nuland 
doet zich dit met name voor op de zuidelijke aansluiting in de avondspits. Reconstructie van 
deze rotonde naar een turborotonde is noodzakelijk. De rotonde ten noorden van de A59 
(Van Rijckevorselweg/(Oude) Rijksweg) volstaat wel in de huidige vormgeving.  

    

Figuur 7.4 Effecten alternatief 2a aansluitpunten Nuland en Oss avondspits 
(Uitsnede verkeersmodel: I /C-verhoudingen) 

Oss
Ter hoogte van Oss manifesteren de problemen zich op het kruispunt Cereslaan/A59-noord 
met name in de ochtendspits. Ombouw van het kruispunt naar een met verkeerlichten 
geregeld kruispunt is noodzakelijk. De verkeersafwikkeling is dan gewaarborgd. Ook op het 
kruispunt Cereslaan/A59-zuid zijn verkeerslichten noodzakelijk voor een goede 
verkeersdoorstroming. Het toepassen van turborotondes leidt niet tot een goede 
verkeersafwikkeling en zijn minder toekomstvast. Andere rotondevormen (zoals 
spiraalrotondes of rotorrotondes) volstaan op het zuidelijke kruispunt wel. Toepassing 
hiervan op kruispunten met veel vrachtverkeer is echter minder gewenst.  Met toepassing 
van verkeerslichten zijn de knelpunten in dit alternatief oplosbaar. 

Kruispunt Weerscheut/Bosschebaan 
Ten behoeve van een verkeersveilige afwikkeling van verkeer op het kruispunt 
Weerscheut/Rekken/Bosschebaan is een rotonde noodzakelijk. Een enkelstrooks rotonde 
volstaat.  

Alternatief 2b 
Nuland
Ter plaatse van de aansluiting Nuland op de Van Rijckevorselweg neemt de I/C-verhoudingen 
in de avondspits met name toe. Evenals in alternatief 2a is een turborotonde op het 



Verkeer 66 

Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00

kruispunt Van Rijckevorselweg/A59-zuid noodzakelijk. Verder volstaat, in tegenstelling tot 
alternatief 2a, een enkelstrooks rotonde op het kruispunt (Oude) Rijksweg/Van 
Rijckevorselweg niet. Hier is een passeerbare rotonde (met by-passes) of turborotonde 
noodzakelijk voor een goede verkeersafwikkeling.  

Oss
Ook de verkeersafwikkeling op de voorziene turborotonde ter plaatse van het kruispunt 
Cereslaan/A59-noord leidt tot congestie. Verkeerslichten zijn hier noodzakelijk. Ter plaatse 
van het kruispunt Cereslaan/A59-zuid volstaat een turborotonde wel voor een goede 
verkeersafwikkeling. Verkeerslichten zijn niet strikt noodzakelijk als gevolg van de 
conflictvrije afwikkeling van de verkeersstroom vanaf het bedrijventerrein naar de A59. 
Verkeer vanaf het bedrijventerrein naar Oss rijdt via de parallelbaan van de A59 en slaat op 
het kruispunt rechtsaf in plaats van de overstekende linksafbeweging in de andere 
alternatieven.  

Alternatief 2c 
Uit de I/C-analyse blijkt dat de aansluiting Oss in de ochtend- en avondspits 
capaciteitsproblemen kent. De zuidelijke aansluiting moet door middel van een VRI worden 
vormgegeven. De turborotonde aan de noordzijde heeft te weinig capaciteit om het verkeer 
te verwerken. Evenals in alternatief 2a zijn verkeersregelinstallaties noodzakelijk. Ter plaatse 
van de aansluiting Nuland en Kruisstraat doen zich geen capaciteitsproblemen voor. In het 
kader van verkeersveiligheid is een rotonde Weerscheut/Bosschebaan noodzakelijk.  

Alternatief 2d 
Nuland
In de ochtendspits zijn er geen doorstromingsproblemen ter plaatse van de aansluiting 
Nuland. Wel doen zich in de avondspits op het zuidelijke kruispunt met de A59 
afwikkelingsproblemen voor, met name door vertrekkend verkeer vanaf het bedrijventerrein 
naar de A59-west dat betreffend kruispunt kruist. Een turborotonde is hier noodzakelijk voor 
een goede verkeersafwikkeling.  

Oss
Zowel in de ochtend- als de avondspits is de verkeersafwikkeling ter plaatse van de 
aansluiting Oss niet optimaal. Maatregelen in de vorm van verkeerslichten zijn noodzakelijk. 
De regeling hoeft minder uitgebreid te zijn dan in alternatief 2a, omdat de verkeersdruk als 
gevolg van de halve aansluiting op de A59 geringer is.  

Alternatief 3 
Alternatief 3 kent een ingrijpende wijziging in de situatie ter plaatse van de Cereslaan, 
omdat een extra kruispunt wordt toegevoegd. Als gevolg van het verplaatsen van de afrit op 
de zuidbaan, ontstaat en westen van de Cereslaan een extra kruispunt. Bovendien wordt de 
verbinding naar Oss complexer. In de huidige situatie hoeft verkeer naar Oss de Cereslaan 
niet over te steken. In alternatief moet twee maal een linksafbeweging plaatsvinden.  

De I/C-verhouding op de kruispunten Cereslaan/A59 en de nieuwe afrit van de A59 zijn 
hoog. Ook is er sprake van terugslag op de Cereslaan richting Oss en richting Heesch, 
waardoor er zich ook afwikkelingsproblemen voordoen op de rotonde Bosschebaan/Cereslaan 
in Heesch. Knelpunten op de kruispunten Cereslaan/A59 kunnen worden opgelost door 
toepassing van uitgebreide turborotondes (spiraalrotondes of rotorrotondes) of een 
verkeersregelinstallatie. Waarschijnlijk is een verkeersregelinstallatie het meest effectief, 
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omdat de regelingen gecoördineerd kunnen worden en afhankelijk worden gesteld van 
eventuele terugslag op de A59 en het verkeersaanbod op de andere wegen. 
Problemen op de wegvakken zijn dan echter slechts deels opgelost, omdat de 
verkeersgeneratie van het bedrijventerrein te groot is voor afwikkeling via één 
ontsluitingsroute. Om de verkeersafwikkeling op deze route te garanderen, is verdere 
uitbreiding van de infrastructuur naar het bedrijventerrein noodzakelijk. Verder is er sprake 
van optredende congestie op de toegangsweg naar het bedrijventerrein, zowel in de 
ochtendspits (naar het bedrijventerrein) en in de avondspits (vanaf het bedrijventerrein). 
Ook is er geen sprake van een heldere verkeersstructuur vanuit de omliggende kernen. 
Geconcludeerd kan worden dat de verkeersafwikkeling matig is. 

Figuur 7.5 Effecten alternatief 3 omgeving Cereslaan  
(Uitsnede verkeersmodel I/C-verhoudingen ochtendspits) 

Conclusie en beoordeling 
In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de kruispuntaanpassingen die in 
de verschillende alternatieven noodzakelijk zijn om de verkeersafwikkeling te garanderen. Op 
basis van het verkeersmodel zijn met het softwareprogramma Omni-X en de 
Meerstrooksrotondeverkenner (CROW 2008) berekeningen gemaakt voor de 
kruispuntafwikkeling. In onderstaande tabel zijn de gevolgen per alternatief samengevat 
voor de aansluitpunten Oss en Nuland. 

Tabel 7.8 Kruispuntaanpassingen
 Aansluiting Oss Aansluiting Nuland 

Cereslaan
Noord 

Cereslaan
Zuid

Rijckevorselweg 
Noord 

Rijckevorselweg 
Zuid

Huidig/ 
referentiesituatie 

voorrangskruis-
punt

voorrangskruis-
punt

rotonde rotonde 

Alternatief 1 turborotonde turborotonde ongewijzigd ongewijzigd 
Alternatief 2a aangepast 

kruispunt met 
VRI 

aangepast 
kruispunt met 
VRI 

ongewijzigd turborotonde 

Alternatief 2b aangepast 
kruispunt met 
VRI 

turborotonde turborotonde turborotonde 

Alternatief 2c aangepast 
kruispunt met 
VRI* 

aangepast 
kruispunt met 
VRI* 

ongewijzigd ongewijzigd 
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 Aansluiting Oss Aansluiting Nuland 
Cereslaan

Noord 
Cereslaan

Zuid
Rijckevorselweg 

Noord 
Rijckevorselweg 

Zuid
Alternatief 2d aangepast 

kruispunt met 
VRI* 

Turborotonde
of kruispunt 
met VRI

ongewijzigd turborotonde 

Alternatief 3 aangepast 
kruispunt met 
VRI 

aangepast 
kruispunt met 
VRI 

ongewijzigd ongewijzigd 

* uitgebreide turborotonde (spiraalrotonde) is mogelijk, maar vormt een complexe barrière voor 
vrachtverkeer 

Figuur 7.6 Turborotonde (links) en spiraalrotonde (rechts) 

De alternatieven 2a, 2c en 2d leiden allen tot een extra belasting van de aansluitpunten die 
echter met een gerichte herinrichting van kruispunten goed kan worden verwerkt. Ondanks 
wat verschillen in effecten hebben deze alternatieven in de beoordeling is dezelfde score, 
omdat de verkeersafwikkeling in deze alternatieven onderling niet onderscheidend is. 
Alternatief 2b is op dit punt slechter beoordeeld omdat ook het noordelijke kruipunt in 
Nuland, gelegen direct aan de rand van het dorp, substantieel extra wordt belast en moet 
worden gereconstrueerd. In alternatief 1 is veel minder sprake van een extra belasting van 
de bestaande aansluitpunten  omdat het regionale verkeer direct via de nieuwe aansluiting 
wordt afgewikkeld. Alternatief 3 scoort het slechtst. Hierbij is de terugslag van filevorming op 
de Cereslaan en de ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein een zwaarwegend argument 
omdat deze knelpunten hooguit met de een zeer grote inspanning (realisering van zeer 
zware infrastructuur) kunnen worden opgelost. 

Tabel 7.9 Beoordeling effecten aansluitpunten onderliggend wegennet op A59 
Criterium/ 
alternatief

1 2a 2b 2c 2d 3 

verkeersafwikkeling en 
doorstroming aansluit-
punten onderliggend 
wegennet op A59 

0/- - -/-- - - -/-- 
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7.3.3. Onderliggend wegennet  
Om inzicht te geven in de effecten op het onderliggend wegennet zijn in de onderstaande 
tabel eerst de verkeersintensiteiten voor alle alternatieven weergegeven. Daarna worden de 
effecten per alternatieven toegelicht en beoordeeld. 

Tabel 7.10 Effecten verkeersintensiteiten onderliggend wegennet 
Buitengebied  ref alt. 1 alt. 2a alt. 2b alt. 2c alt. 2d alt. 3 
Bosschebaan         
Weerscheut - regionaal bedrijventerrein 4286 5323 12385 6068 13289 10640 4147
Achterste Groes - Cereslaan 6442 4728 3846 3837 3840 3841 7064
Nieuwe Bosschebaan 
regionaal bedrijventerrein - Cereslaan/A59   - - 12334 7164 13257 8626 12631
Aansluiting A59 – Cereslaan (alt. 3)  - -  -  -  - - 23632
(Oude) Rijksweg 
Papendijk - Schotsheuvel  4693 5039 3447 4539 5038 3763 4969
Van Rijckevorselweg - aansluiting A59 8539 9389 10106 10824 8340 10071 8764
Graafsebaan/Rijksweg-Zuid 
aansluiting A59 - weg naar Autotron 1728 1750 1883 1889 8372 1837 1780
Nieuwe route Graafsebaan  - - - -  6759 - -
Rekken (Weerscheut - Van Rijckevorselweg) 561 679 7754 6068 7774 5158 868
Weerscheut         
Papendijk - Bosschebaan 5733 7188 10124 3242 12556 10883 6163
Bosschebaan - Ruitersdam 2112 3453 4162 3242 3782 4215 2919
Van Rijckevorselweg           
Rijksweg - Coppensdijk 9702 9840 10030 13224 4460 9613 10355
Rekken - Nieuwekampen 3276 3388 3003 3490 3832 2889 3493
Geffen
Papendijk           
Rijksweg - Groenstraat 8593 9501 10628 7171 10856 10899 9026
Groenstraat - Past. van de Kampstraat 5485 5998 6617 4834 6673 6713 5694
Dorpsstraat (Past. van de Kampstraat – Tolweg) 3079 3508 3931 2741 3997 4015 3204
Heesterseweg         
Papendijk - Veldstraat 5668 5884 5512 6071 5569 5612 5830
Bergstraat - Het Woud 8161 8162 6766 9429 6829 6627 8413
Groenstraat  (Papendijk – Molengraaf) 2919 3016 2812 2889 2883 2859 2862
Veldstraat (Heegterstraat – Heesterseweg) 3277 3185 2716 3659 2720 2710 3199
Oss 
Cereslaan         
Bosschebaan - aansluiting A59 (zuid)  21728 21717 22001 22133 21980 22047 22291
aansluiting A59 (zuid) - aansluiting A59 (noord) 30049 30497 34266 33444 34582 33911 36701
aansluiting A59 (noord) - Ruwaardsingel 39809 40669 40828 41639 40834 40570 41979
Nuland
Zandstraat         
Loonsestraat - Schotsheuvel 2743 2751 2405 2864 2382 2394 2713
Schotsheuvel - Dorpsstraat  2769 2656 3121 2599 3081 3357 2777
Dorpsstraat (Pelgrimstraat – Heiweg) 3825 3986 3717 4157 3793 3564 4039
Hoogstraat (Heiweg – Rijksweg) 7271 7600 6892 7730 6982 6588 7533
Schotsheuvel ((Oude) Rijksweg – Zandstraat) 938 821 1490 713 1473 1731 956
Vinkel
Brugstraat (Weerscheut - Van Rijckevorselweg) 5121 5431 5043 5530 4788 4832 5375
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Alternatief 1 
Verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen 
De verkeerseffecten in alternatief 1 doen zich op een beperkt aantal wegen voor. Dit is het 
gevolg van de directe aansluiting op de A59. Enige significante effecten doen zich voor op de 
(Oude) Rijksweg en de Papendijk.  

De toename op de (Oude) Rijksweg in Nuland hangt samen met de verkeersrelatie van het 
bedrijventerrein naar Nuland alsmede de relatie van het westelijk deel van het 
bedrijventerrein naar de A59 ter plaatse van Nuland. De toenames bedragen op de Rekken 
118 mvt/etmaal en op de (Oude) Rijksweg 526 mvt/etmaal en zijn, zeker gezien het 
wegprofiel van de (Oude) Rijksweg, gering.  

In Oss is er nauwelijks sprake van veranderingen. De lichte toename ten opzichte van de 
referentiesituatie wordt met name veroorzaakt door de verkeersaantrekkende werking van 
het bedrijventerrein vanuit Oss.  

Uit de I/C-verhoudingen op het bestaande onderliggend wegennet blijkt dat alleen congestie 
optreedt op de Cereslaan rondom de aansluiting met de A59. De I/C-verhoudingen wijken 
echter niet significant af ten opzichte van de referentiesituatie. Verder kent de verbinding 
tussen het bedrijventerrein en de A59 een I/C-verhouding van > 0,8, waardoor congestie 
mogelijk is. De verbinding tussen het bedrijventerrein en de A59 is kort, waardoor verkeer 
slechts over een korte afstand via één ontsluitingsroute wordt afgewikkeld. 

Figuur 7.7 Verkeersstromen alternatief 1 omgeving Geffen 
(verkeer vanuit Geffen via de Papendijk naar de nieuwe aansluiting) 

Functioneren verkeersstructuur
Als gevolg van de nieuwe aansluiting zullen enkele autonome verkeersstromen wijzigen. De 
nieuwe aansluiting op de A59 zal een belangrijke functie hebben voor Geffen. De kern Geffen 
heeft nu geen eigen aansluiting op de A59 en maakt gebruik van de aansluitingen Nuland en 
Oss. De nieuwe aansluiting zal voor Geffen met name de functie van de aansluiting Oss 
overnemen.
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Als gevolg van de realisatie van het bedrijventerrein neemt de intensiteit op de Papendijk toe 
met 900 mvt/etmaal tot 9.500 mvt/etmaal. De hangt tevens samen met extra verkeer naar 
de nieuwe aansluiting vanuit Geffen. In het GVVP van Maasdonk wordt de verkeersintensiteit 
op de Papendijk in de autonome situatie al als hoog gekwalificeerd. Verdere toename maakt 
reconstructie van deze weg noodzakelijk. Hierbij kan gedacht worden aan toepassen van 
vrijliggende fietspaden. Als gevolg van de nieuwe aansluiting op de A59 neemt de intensiteit 
op de Bosschebaan ten oosten van het bedrijventerrein en op de oprit Oss in oostelijke 
richting af.  

Op de Weerscheut tussen Vinkel en de Bosschebaan neemt de verkeersintensiteit toe tot 
maximaal circa 3.500 mvt/etmaal. Dit hangt met name samen met nieuwe routekeuze van 
verkeer dat in de referentiesituatie via de Koksteeg rijdt en met verkeer naar het 
bedrijventerrein. De intensiteit blijft binnen de acceptabele waarden voor erftoegangswegen.  

Ondanks de toepassing van een directe aansluiting van de A59, zijn aanpassingen aan het 
onderliggend wegennet (Papendijk) noodzakelijk.  

Barrièrewerking/oversteekbaarheid 
Als gevolg van verkeerstoenames neemt de barrièrewerking van de Papendijk toe. Met name 
als gevolg van toename van het vrachtverkeer is verkeersveiligheid en oversteekbaarheid 
een aandachtspunt. Dit geldt ook voor de rotondes ter plaatse van de Heesterseweg en de 
(Oude) Rijksweg. Reconstructie is noodzakelijk. 
Op de overige wegvakken is geen sprake van significante effecten ten opzichte van de 
referentiesituatie.  

Alternatief 2a 
Verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen 
De route Bosschebaan/Rekken wordt opgewaardeerd van erftoegangsweg naar 
gebiedsontsluitingsweg, waardoor de te verwerken hoeveelheid verkeer (capaciteit van de 
weg) toeneemt. De intensiteit op de Bosschebaan ten westen van het bedrijventerrein neemt 
toe tot 12.385 mvt/etmaal en op de Rekken tot 7.754 mvt/etmaal. Ten oosten van het 
bedrijventerrein wordt op het punt waar de Bosschebaan afbuigt van de A59 een nieuwe weg 
gerealiseerd naar de aansluiting Oss/Cereslaan. Het oostelijk deel van de Bosschebaan wordt 
niet meer aangesloten op de opgewaardeerde Bosschebaan. Hierdoor wordt het meest 
oostelijk deel van de Bosschebaan niet belast met verkeer van en naar het bedrijventerrein 
en wordt doorgaand verkeer via Heesch ontmoedigd. 

Als gevolg van de realisatie van het bedrijventerrein en de nieuwe infrastructuur, neemt de 
verkeersintensiteit op de Papendijk toe met circa 2.000 mvt/etmaal ten opzichte van de 
referentiesituatie. Hiervan is 800 mvt/etmaal nieuw verkeer van en naar het 
bedrijventerrein. Het overige verkeer (1.200 mvt/etmaal) is lokaal verkeer dat de routekeuze 
als gevolg van de nieuwe infrastructuur herziet. Door het opwaarderen van de route 
Rekken/Bosschebaan, wordt een belangrijke nieuwe oostwestverbinding gevormd, die met 
name voor Geffen van belang is. De intensiteit op de Heesterseweg neemt hierdoor af. Ook 
het oostelijk deel van de kern Nuland maakt gebruik van deze route, wat leidt tot een 
verkeerstoename op de Schotsheuvel. Als gevolg van deze wijzigingen is opwaarderen van 
de Papendijk noodzakelijk om een goede verkeersafwikkeling en met name een 
verkeersveilige situatie te kunnen garanderen. De verkeerstoename op de Schotsheuvel is 
veel beperkter, waardoor ingrijpende maatregelen daar niet noodzakelijk zijn. 
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Herziene routekeuze vanuit Geffen via de Papendijk komt ten gunste van de route 
Groenstraat/Heesterseweg. Deze route heeft in de huidige situatie een functie voor de 
oostwestverbinding Nuland – Geffen – Oss; in de toekomstige situatie zal de nieuwe route 
Rekken/Bosschebaan deze relatie deels overnemen.  

In de onderstaande tabel zijn de optredende veranderingen op de Heesterseweg in cijfers 
weergegeven. 

Tabel 7.11 Verschuiving verkeersstromen Heesterseweg alternatief 2a 
Intensiteit 
Heesterseweg 

Waarvan verkeer 
Nuland - Oss 

Waarvan
verkeer 
Geffen – 
Oss/A59 

Waarvan
verkeer Oss-
West – 
Nuland/A59 

Referentie 8.161 926 4.302 641 
Alternatief 2a 6.766 (-17%) 594 (-36%) 3.403 (-21%) 513 (-20%) 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat doorgaand verkeer op de route Nuland – Oss in alternatief 
2a afneemt. Verder is er op de Heesterseweg een afname van 21% te zien op de relatie 
Geffen – A59 ter hoogte van Oss. Ook het sluipverkeer op de relatie Oss-West naar de A59 
bij Nuland neemt af. De intensiteit op de Heesterseweg neemt met 17% af en vervult alleen 
nog de primaire functie als verbinding tussen Geffen en Oss.  

De I/C-verhoudingen bedragen ter hoogte van de Cereslaan in Oss en Heesch > 0,8 en op 
sommige punten >1. De verschillen in alternatief 2a ten opzichte van de referentiesituatie 
zijn gering.  

Functioneren verkeersstructuur 
Als gevolg van de opgewaardeerde infrastructuur (Bosschebaan/Rekken) ontstaat er ook 
voor autonoom verkeer (zonder relatie tot het bedrijventerrein) een geoptimaliseerde route 
naar de aansluiting Nuland en Oss op de A59. Dit heeft vooral effect op de verkeersstromen 
rondom Geffen en Nuland. Ten aanzien van doorgaand verkeer tussen de kernen onderling 
en de A59 zijn er in de autonome situatie grofweg twee verkeersrelaties te onderscheiden die 
invloed ondervinden van de aanleg van nieuwe infrastructuur in het kader van het 
bedrijventerrein. Het betreft de verkeersrelaties Nuland – Oss en Geffen – A59. In de 
autonome situatie volgt de relatie Nuland – Oss met name de route via de 
Zandstraat/Groenstraat/Heesterseweg. Deze straten zijn erftoegangswegen deels binnen en 
deels buiten de bebouwde kom, welke in beginsel geen functie hebben voor doorgaand 
verkeer. Verkeer tussen Nuland en Oss kan als zodanig worden aangemerkt.  

De Zandstraat/Schotsheuvel/(Oude) Rijksweg en de Papendijk zullen voor deze 
verkeersrelaties functioneren als toegangswegen naar de opgewaardeerde 
Rekken/Bosschebaan. De Rekken/Bosschebaan vormt dan een verdeelweg naar het 
bedrijventerrein en de aansluitingen op de A59 en neemt deels de functie van de 
Zandstraat/Groenstraat/Heesterseweg over. Dit leidt ook tot een afname van verkeer op de 
Heihoeksingel en Joost van den Vondellaan in Oss.  

De intensiteit op de Papendijk en Schotsheuvel neemt toe. Op de Schotsheuvel/(Oude) 
Rijksweg leiden deze toenames niet tot onacceptabele situaties. Bovendien is er op de 
(Oude) Rijksweg per saldo sprake van een verkeersafname, doordat de Rekken de functie 
van de (Oude) Rijksweg overneemt. De intensiteit op de Schotsheuvel blijft ver onder de 
maximaal acceptabele intensiteit van 6.000 mvt/etmaal. Op de Schotsheuvel bedraagt de 
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maximale intensiteit 1.490 mvt/etmaal. Gezien deze relatief lage intensiteiten worden geen 
afwikkelings- of verkeersveiligheidsproblemen verwacht.  
De intensiteit op de Papendijk neemt toe tot boven acceptabele waarden (tot 10.500 à 
11.000 mvt/etmaal) en dient gereconstrueerd te worden. Het profiel van de Papendijk moet 
voorzien in vrijliggende fietspaden en twee afzonderlijke rijstroken voor verkeer.  

De nieuwe infrastructuur (Rekken/Bosschebaan) zal een deel van de functie van de 
bestaande routes (met name de Heesterseweg) overnemen. Hierdoor ontstaat een heldere 
structuur, waarbij de Papendijk als toegangsweg en de Rekken/Bosschebaan als verdeelweg 
dient. De intensiteit op de Heesterseweg neemt af en de nieuwe Rekken/Bosschebaan krijgt 
een belangrijke functie voor autonoom verkeer, zie ook figuur 7.8. 

Binnen Geffen ontstaat een ompoling van de verkeersstroom via de Dorpsstraat in plaats van 
de Veldstraat. Op de Dorpsstraat is sprake van een verkeerstoename van 28%. Het aandeel 
verkeer naar het bedrijventerrein binnen deze totale toename van 852 mvt/etmaal bedraagt 
30%. Verkeersveiligheid op dit deel van de Dorpsstraat is een aandachtspunt.  

Figuur 7.8 Verschuiving verkeersstromen OWN alternatief 2a ten noorden van A59 
(rood: verkeerstoename; groen: verkeersafname; blauw: nieuwe oost-westroute) 

Verder is er sprake van een relevante verkeerstoename op de Weerscheut ten zuiden van de 
A59. De toename bedraagt deels verkeer dat in de huidige situatie via de Koksteeg rijdt. 
Deels is er een verkeersrelatie tussen Vinkel en het bedrijventerrein.  

Barrièrewerking/oversteekbaarheid 
Als gevolg van de wijzigingen in routekeuze en de verkeerstoename als gevolg van het 
bedrijventerrein is er sprake van barrièrewerking op de Papendijk, maar ook de 
opgewaardeerde route Rekken/Bosschebaan. Aandachtspunten zijn de oversteekpunten voor 
langzaam verkeer, met name ter hoogte van het kruispunt met de Weerscheut. Zowel de 
Papendijk als de Rekken/Bosschebaan dienen vrijliggende fietspaden te krijgen. 
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Verkeersveilige oversteekvoorzieningen kunnen gerealiseerd worden in de vorm van 
rotondes of met verkeerslichten geregelde kruispunten.   

Figuur 7.9 Wegprofiel Papendijk  

Alternatief 2b  
Verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen 
In alternatief 2b wordt geen verbinding geboden tussen de Weerscheut en de Bosschebaan, 
waardoor de opgewaardeerde route Rekken/Bosschebaan geen functie heeft als 
ontsluitingsroute voor de omliggende kernen (Vinkel/Geffen). Als gevolg van het ontbreken 
van deze verbinding neemt de intensiteit op de Heesterseweg toe, ook ten opzichte van de 
referentiesituatie. De bestaande verkeersrelatie Geffen – Heesch/Oss via de 
Weerscheut/Bosschebaan wordt opgeheven en zal via de Heesterseweg lopen. Het 
versterkende positieve effect van de toename van verkeer via de Weerscheut/Bosschebaan 
zal zich niet voordoen. Verder neemt de verkeersintensiteit op diverse 
noordzuidverbindingen tussen Nuland en Geffen toe, zoals de Hooistraat en de Dorpsstraat in 
Nuland. Dit is het gevolg van verkeer van en naar het bedrijventerrein dat zich diffuus over 
het wegennet verspreid. Ook vervalt de route Heesch – Geffen via de Bosschebaan en de 
Papendijk. Dit verkeer zal met name via de Heesterseweg rijden. Als gevolg van het 
ontbreken van de koppeling Weerscheut/Bosschebaan is er geen duidelijke bundeling van 
verkeer op één route en ontstaan er vanuit de kernen grotere omrijdafstanden naar het 
bedrijventerrein. De helderheid van de wegenstructuur is niet optimaal.  

Door het knippen van de verbinding Weerscheut/Bosschebaan is er met name sprake van 
verplaatsing van de verkeersdruk van de Papendijk naar de Heesterseweg en het wegennet 
van Oss. Gezien de toename op de Heihoeksingel in Oss van circa 7% is er sprake van een 
stijging ten opzichte van de referentiesituatie. In de referentiesituatie rijdt een deel van het 
verkeer immers via de Papendijk/Bosschebaan.  
Verkeer van het bedrijventerrein naar de A59 bundelt zich logischerwijs op de route 
Rekken/Bosschebaan, maar dat is in alternatief 2a ook het geval. In alternatief 2b is de 
verkeerstoename veroorzaakt door het bedrijventerrein op de Rekken groter door omrijdend 
verkeer vanuit Geffen/Nuland. De totale intensiteit op de Rekken ligt in alternatief 2b 
koppeling echter lager, omdat de Rekken geen functie heeft voor de kernen Geffen/Vinkel. Er 
ontstaat derhalve een grote restcapaciteit op de Rekken. De benutting van de Rekken voor 
autonoom verkeer niet zijnde verkeer naar het bedrijventerrein in alternatief 2a bedraagt 
circa 2.900 mvt/etmaal. In alternatief 2b bedraagt de benutting voor autonoom verkeer 
slechts 280 mvt/etmaal. Het overige verkeer dient via het bestaande onderliggend wegennet 
te worden afgewikkeld. 



Verkeer 75 

Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00

Het effect van een directe verbinding vanaf het bedrijventerrein naar de A59 bij Oss leidt tot 
minder doorgaand verkeer op de Ruwaardsingel. Dit effect doet zich echter sterker voor in 
alternatief 1.  

De I/C-verhoudingen in alternatief 2b wijzigen niet significant ten opzichte van 
referentiesituatie.  

Functioneren verkeersstructuur 
Alternatief 2b leidt niet tot een wijziging van de routekeuze vanuit Nuland en Geffen, omdat 
er geen verbinding is tussen de Weerscheut en de Bosschebaan/Rekken. Dit leidt echter tot 
een significante toename van doorgaand verkeer binnen Oss. Het sluipverkeer Oss – Nuland 
(A59) daalt weliswaar met 36%. Toch neemt de intensiteit op de Heesterseweg en de 
Groenstraat toe met 15% respectievelijk 6%. De intensiteit op de Heesterseweg neemt toe 
tot circa 9.500 mvt/etmaal, waardoor in het kader van verkeersveiligheid en 
verkeersafwikkeling reconstructie tot gebiedsontsluitingsweg noodzakelijk is. De intensiteit 
op de Papendijk zal als gevolg hiervan afnemen met circa 17%. Een en ander is toegelicht in 
figuur 7.10.  

Figuur 7.10 Verschuiving verkeersstromen OWN alternatief 2b ten noorden van A59 
(rood: verkeerstoename; groen: verkeersafname; blauw: nieuwe oost-westroute) 

Barrièrewerking/oversteekbaarheid 
De barrièrewerking van met name de Heesterseweg zal toenemen als gevolg van de hoge 
verkeersintensiteiten. Hierdoor zal ook de oversteekbaarheid verslechteren. De 
Heesterseweg kruist met diverse wegen. Deze kruispunten zijn vormgegeven als 
gelijkwaardige kruispunten. Aanpassing van deze kruispunten is voor de verkeersveiligheid 
en de oversteekbaarheid van (met name) langzaam verkeer noodzakelijk.  
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Figuur 7.11 Wegprofiel Heesterseweg 

Alternatief 2c 
Verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen 
Alternatief 2c biedt een nieuwe parallelle route naar het bedrijventerrein vanaf de aansluiting 
Kruisstraat. Beoogd wordt hiermee de aansluiting Nuland niet te belasten met 
verkeerstoename. Om dit effect te optimaliseren wordt geen aansluiting geboden van de 
Coppensdijk/Rekken naar de Van Rijckevorselweg. De Coppensdijk/Rekken zal de Van 
Rijckevorselweg ongelijkvloers kruisen. In oostelijke richting wordt de Bosschebaan op 
dezelfde wijze vormgegeven als in alternatief 2a. Doordat de Coppensdijk een solitaire 
functie krijgt voor de nieuwe route naar het bedrijventerrein, kan verkeer van Nuland naar 
Berlicum en Middelrode niet meer via de Coppensdijk rijden.  

Alternatief 2c leidt evenals alternatief 2a tot een sterke herziening van de routekeuze vanaf 
de A59 naar Geffen. Omgekeerd voert de route wel via de (Oude) Rijksweg. Deze route kent 
in die richting minder weerstand dan de route via de opgewaardeerde Rekken/Graafsebaan 
naar de aansluiting Kruisstraat. Ook verkeer vanaf het bedrijventerrein naar de A59 richting 
’s-Hertogenbosch kiest voor de route via de (Oude) Rijksweg, waardoor het aandeel 
doorgaand verkeer in Nuland toeneemt. 
Verder leidt alternatief 2c tot een wijziging van het doorgaand verkeer in Vinkel. Verkeer 
vanuit Berlicum/Middelrode richting Geffen/Oss kiest de route via de Coppensdijk en de 
opwaardeerde Rekken. Verkeer vanuit Nuland naar Berlicum/Middelrode kan de Coppensdijk 
niet bereiken, vanwege de ongelijkvloerse kruising van de Van Rijckevorselweg en de 
Coppensdijk en rijdt door Vinkel. Dit verkeer kiest voor de route via de Van 
Rijckevorselweg/Brugstraat door Vinkel. De intensiteit op deze wegen neemt toe tot 3.490 
mvt/etmaal respectievelijk 5.530 mvt/etmaal en is voor deze wegtypen acceptabel. 

Verder is er sprake van herziene routekeuze van verkeer vanuit Geffen. Vanaf de A59 naar 
Geffen wordt vooral de route via de aansluiting Kruisstraat, Coppensdijk, Rekken gebruikt. In 
de tegenrichting kiest verkeer met name voor de (Oude) Rijksweg en de oprit Nuland. De 
verkeersintensiteiten rondom de aansluiting Nuland nemen echter per saldo af. De intensiteit 
op de oprit Nuland (A59-noord) neemt echter toe. Dit is met name het gevolg van het 
verkeer vanaf het bedrijventerrein. Verkeer vanaf het bedrijventerrein naar de A59-west 
neemt eerder de route via de Weerscheut/(Oude) Rijksweg naar Nuland dan de route via de 
aansluiting Kruisstraat. Reden hiervan is dat deze route langer via het onderliggend 
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wegennet voert. Derhalve is het gebruik van de nieuwe ontsluitingsweg alleen naar het 
bedrijventerrein toe groot en is er geen sprake van optimaal gebruik. Het beoogde doel om 
de verkeersdruk bij Nuland te verminderen wordt ook slechts deels bereikt. De afname van 
verkeer ter hoogte van de aansluiting op de A59 is slechts 2% ten opzichte van de 
referentiesituatie. Uit onderstaande figuur blijkt dat er op de nieuwe ontsluitingsroute 
(Rekken) en op de (Oude) Rijksweg vooral sprake is van éénrichtingsverkeer naar het 
bedrijventerrein toe respectievelijk van het bedrijventerrein af.  

Aan de oostzijde van het bedrijventerrein is er sprake van toename van de intensiteiten ter 
hoogte van de aansluiting Oss, vanwege extra verkeer van en naar het bedrijventerrein.  

De I/C-verhoudingen op het onderliggend wegennet wijzigingen niet significant ten opzichte 
van de referentiesituatie.  

Figuur 7.12 Verkeersstromen alternatief 2c omgeving Nuland ((Oude) 
Rijksweg/Rekken 
(uitsnede verkeersmodel; etmaalintensiteiten) 

Functioneren verkeersstructuur 
De gewijzigde routekeuze voor lokaal verkeer als in alternatief 2a treedt in alternatief 2c ook 
op, hoewel het gebruik van de nieuwe route via de Rekken naar de aansluiting Kruisstraat 
kleiner is. Dit is het gevolg van de relatief grote afstand via het onderliggend wegennet. 
Verkeer kiest hierdoor eerder de route via de (Oude) Rijksweg naar de aansluiting Nuland. 
De intensiteit op de noordbaan van de (Oude) Rijksweg neemt dan ook toe. Per saldo neemt 
de intensiteit op de (Oude) Rijksweg echter af. De afname is minder groot dan in alternatief 
2a. 

Als gevolg van alternatief 2c treden er ook wijzigingen op in de routekeuze van verkeer ten 
zuiden van Nuland. Vanwege het opheffen van de aansluiting Coppensdijk/Van 
Rijckevorselweg rijdt vooral verkeer vanuit Berlicum/Middelrode niet meer via de 
Coppensdijk naar het noorden, maar door de kern Vinkel.  
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Barrièrewerking/oversteekbaarheid 
Er treden dezelfde effecten op als in alternatief 2a. Als gevolg van de doortrekking van de 
Rekken naar de aansluiting Kruisstraat is de aansluiting van diverse wegen op de nieuwe 
route (Coppensdijk/Graafsebaan) aandachtspunt. Deze aansluitingen dienen verkeersveilig te 
worden vormgegeven.

Alternatief 2d 
Verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen 
Alternatief 2d voorziet in een nieuwe aansluiting op de A59 ter plaatse van het 
bedrijventerrein. Deze aansluiting wordt alleen aan de zuidzijde, gecombineerd met De 
Lucht, gerealiseerd en kan derhalve alleen gebruikt worden voor verkeer vanuit ’s-
Hertogenbosch en richting Oss. Verkeer naar de andere richtingen (vanuit Oss en richting ’s-
Hertogenbosch) dient via het onderliggend wegennet en de aansluitingen Oss en Nuland te 
worden afgewikkeld. Hiertoe is nieuwe infrastructuur als in alternatief 2a voorzien. Vanaf 
Nuland en Geffen is er een significant effect van de nieuwe aansluiting op de autonome 
verkeersstromen. Verkeer vanuit het oosten van Nuland en Geffen bereikt via deze 
aansluiting de A59 in oostelijke richting. Dit leidt tot een afname van verkeer op zowel oprit 
Nuland als Oss op de zuidbaan van de A59, maar wel tot een toename van verkeer op de 
interne wegenstructuur, zoals de Zandstraat/Schotsheuvel en de Papendijk. Het effect is in 
de andere richting minder groot. Verder levert alternatief 2d dezelfde effecten op als 
alternatief 2a. 

Functioneren verkeersstructuur 
De verkeersstructuur in alternatief 2d functioneert op dezelfde wijze als in alternatief 2a. De 
toename op de Papendijk is licht hoger en de afname op de Heesterseweg iets sterker dan in 
2a. Dit heeft de maken met de aantrekkingskracht van de nieuwe zuidelijke aansluiting op de 
A59. De nieuwe zuidelijke aansluiting leidt tot een onlogische structuur, omdat deze slechts 
vanuit ’s-Hertogenbosch en richting Oss te bereiken is. De tegengestelde 
verkeersbewegingen dienen via andere routes te rijden.  

Barrièrewerking/oversteekbaarheid 
Ten aanzien van de barrièrewerking doen zich dezelfde effecten voor als in alternatief 2a. De 
oversteekbaarheid van met name de Papendijk maar ook op het kruispunt 
Weerscheut/Bosschebaan is een aandachtspunt.  

Alternatief 3 
Verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen 
In alternatief 3 wordt het bedrijventerrein enkelzijdig naar de aansluiting Oss/A59 ontsloten. 
Om de verkeersafwikkeling te verbeteren is de afrit Oss vanuit het westen verplaatst naar de 
westzijde van de Cereslaan. Hierdoor hoeft verkeer vanaf de A59-west naar het 
bedrijventerrein de Cereslaan niet te kruisen. De verkeersstroom vanaf de A59 naar Oss 
heeft echter wel op twee kruispunten een linksafbeweging. Hierdoor wordt veel capaciteit 
van de kruispuntoplossing gevraagd, mede gezien de verkeersstroom naar Oss het meest 
omvangrijk is.  
Verder wordt Bosschebaan ter plaatse van het bedrijventerrein losgekoppeld van de 
ontsluitingsroute van het bedrijventerrein. Een volledige ontsluiting van het bedrijventerrein 
naar de aansluiting Oss leidt echter tot significante doorstromingsproblemen op de 
kruispunten en de wegvakken van de Cereslaan. Hierdoor kiest verkeer vanuit Heesch naar 
Geffen/Nuland en de A59 in westelijke richting in grotere mate de route via de Bosschebaan 
en de Rekken. Verkeer vanuit Geffen naar het bedrijventerrein kiest de route via de 
Bosschebaan/Cereslaan of via de Heesterseweg. In alternatief 3 neemt de intensiteit op de 
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Heihoeksingel eveneens toe, hoewel in mindere mate dan in alternatief 2b. Deze toename 
hangt vooral samen met verkeer vanuit Geffen en het omliggende buitengebied naar het 
bedrijventerrein. Omdat het bedrijventerrein in alternatief 3 alleen een ontsluiting vanuit 
westelijke richting kent, is verkeer vanuit het buitengebied ten noordwesten van Oss 
genoodzaakt via de Heihoeksingel naar de Cereslaan te rijden. Hierdoor rijdt ook meer 
verkeer via de westzijde van Heesch (Vinkelsestraat/Kruishoekstraat) naar het 
bedrijventerrein, waardoor het aandeel vrachtverkeer op deze route zal toenemen.  
Er is sprake van een lichte verkeerstoename op de Bosschebaan en de Rekken. Op de 
overige interne wegen doen zich geen significante effecten voor.  

De I/C-verhoudingen met name rondom de aansluiting Cereslaan nemen toe ten opzichte 
van de referentiesituatie. Met name op het nieuwe wegvak tussen de Cereslaan en de afrit 
van de A59 en op de toegangsweg naar het bedrijventerrein zijn capaciteitsproblemen.  

Functioneren wegenstructuur 
De wegenstructuur functioneert hoofdzakelijk zoals in de huidige situatie. De Bosschebaan 
behoudt de huidige functie en het bedrijventerrein wordt solitair via de oostzijde 
aangesloten. Als gevolg van de grote verkeersbelasting rondom de Cereslaan ontstaat wel 
wat sluipverkeer via de Bosschebaan/(Oude) Rijksweg. Verder ontstaat er voor de relatie ’s-
Hertogenbosch – Oss een omslachtige route via drie zwaarbelaste kruispunten. In de huidige 
situatie kruist deze verkeersstroom de Heesterseweg wel.   

Barrièrewerking/oversteekbaarheid 
De verkeersdruk wordt met name gebundeld op de Cereslaan en de nieuwe ontsluitingsweg 
naar het bedrijventerrein. Deze wegen vormen een belangrijke barrière binnen het gebied. 
De oversteekbaarheid voor fietsverkeer op het kruispunt met de Cereslaan is een 
aandachtspunt.  

Conclusies en beoordeling 
In alle alternatieven is er sprake van een toename van verkeer op een (meestal beperkt) 
aantal wegen rondom het plangebied. De grootste aandacht gaat daarbij (met uitzondering 
van alternatief 3) uit naar de Papendijk en de Heesterseweg (waardering ‘–‘ of slechter). 
Zelfs in alternatief 1 neemt het verkeer op de Papendijk ondanks de rechtstreekse 
aansluiting op de A59 toe. In de alternatieven 2a en 2d is de extra belasting van de 
Papendijk nog wat groter, maar daar staat een afname op de Heesterseweg tegenover. In 
alternatief 2b is juist het omgekeerde het geval (toename Heesterseweg met benodigde 
reconstructie) en afname Papendijk. In alternatief 3 veranderen de verkeersintensiteiten op 
de Papendijk en Heesterseweg het minst; op beide wegen blijft daarbij de intensiteiten hoger 
dan in verhouding tot de huidige inrichting gewenst. Alternatief 3 heeft vooral zeer negatieve 
aspecten welke zich concentreren rondom de aansluiting Oss op de A59 ter plaatse van de 
Cereslaan. De verkeersintensiteiten op de toegangsweg naar het bedrijventerrein worden zo 
hoog dat een extra brede uitvoering van de weg (3 of 4 rijstroken) noodzakelijk wordt. 
De verschillende alternatieven laten ook relevante verschillen zien in het functioneren van de 
wegenstructuur. Vooral in de alternatieven 2b, 2c, 2d en 3 en ontstaat in het lokale 
wegennet een onduidelijke structuur wat kan leiden tot onnodig zoekverkeer. De  
alternatieven 1 en 2a bieden in vergelijking hiermee een veel helderder structuur.
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Tabel 7.12 Beoordeling Effecten onderliggend wegennet 
Criterium/ 
alternatief

1 2a 2b 2c 2d 3 

verkeersafwikkeling 
en functioneren 
onderliggend 
wegennet 

- - -/-- - - -- 

7.3.4.  Doorgaand verkeer 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre extra doorgaand verkeer ontstaat 
als gevolg van de realisatie van het bedrijventerrein en de bijbehorende extra infrastructuur. 
In paragraaf 7.3.3 is reeds aandacht besteed aan de wijziging van de autonome 
verkeersstromen in het gebied rondom het bedrijventerrein. In deze paragraaf wordt 
ingezoomd op verkeersstromen van en naar het bedrijventerrein.   

Doorgaand verkeer vanuit het buitengebied 
In de autonome situatie is er slechts in geringe mate sprake van doorgaand verkeer vanuit 
het achterliggend buitengebied door de kernen heen. De grootste stroom doorgaand verkeer 
voert tussen de kernen Nuland en Geffen door over de route via de Hooistraat/Loonsestraat/ 
Wolfdijk/Klompstraat. In het GVVP van de gemeente Maasdonk wordt met name doorgaand 
vrachtverkeer als problematisch beschouwd. Diverse oplossingsrichtingen zijn voorgesteld. 
In de alternatieven zijn de verschillen van dit type doorgaand verkeer zowel op deze route 
als op de routes door de kernen niet onderscheidend. In alternatief 2b is echter wel sprake 
van een toename van doorgaand verkeer op de route via Nuland ten opzichte van de 
referentiesituatie (+26%). In alle alternatieven (behalve 2b en 3) neemt dergelijk doorgaand 
verkeer in Geffen weliswaar toe. De absolute aantallen zijn gering (toename van maximaal 
circa 200 mvt/etmaal) waardoor geen significant negatief effect te verwachten valt als 
gevolg van de ontsluitingsalternatieven en de realisatie van het bedrijventerrein.  

Doorgaand verkeer in Oss 
De effecten op de belangrijke stadsas (Ruwaardsingel/Julianasingel) hangen samen met het 
al dan niet realiseren van een directe aansluiting van het bedrijventerrein op de A59. In de 
alternatieven waar dit het geval is (alternatief 1, 2d en in mindere mate 2b) blijkt dat de 
intensiteiten op de Ruwaardsingel/Julianasingel niet significant toenemen. Verkeer van het 
regionaal bedrijventerrein naar de bedrijventerreinen Oss-Oost zal dan via de A59/N329 en 
knooppunt Paalgraven rijden. In de situatie waar geen directe aansluiting op de A59 wordt 
gerealiseerd (2a, 2c en 3), kiest verkeer op deze relatie veel meer de route door Oss. De 
Ruwaardsingel is echter gedimensioneerd op het afwikkelen van grote hoeveelheden verkeer 
(hoofdzakelijk 2x2 rijstroken), de Julianasingel heeft een minder ruim profiel. Kruispunten 
zijn veelal voorzien van verkeersregelinstallaties. Ook zijn er rotondes met bypasses. 
Verwacht wordt dat de toenames als gevolg van het bedrijventerrein niet tot significante 
verslechtering van de verkeersafwikkeling leiden..  
Hieronder worden onderscheidende kenmerken per alternatief beschreven.  

Alternatief 1 
Nuland
In de kern Nuland doet zich nauwelijks doorgaand verkeer voor. Verkeer naar het 
bedrijventerrein heeft voornamelijk herkomst/bestemming binnen Nuland. Wel rijdt een deel 
van het verkeer naar het bedrijventerrein via de aansluiting Nuland op de A59. Het gaat dan 
met name om verkeer vanuit het westen van het bedrijventerrein. Hierdoor neemt de 
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verkeersdruk op de (Oude) Rijksweg licht toe. Gezien het wegprofiel leidt dit niet tot 
problemen.  

Geffen
De aantallen doorgaand verkeer in Geffen zijn groter, maar leiden binnen de kern niet tot 
grote toenames (maximaal 300 mvt/etmaal op de Dorpsstraat). Verder is er nog een 
toename op de Molengraaf (circa 150 mvt/etmaal). Deze weg is niet gedimensioneerd op 
doorgaand verkeer. Verder is een verkeersstroom vanuit Oss-West via de Heesterseweg en 
de Papendijk naar het bedrijventerrein. Deze verkeersstroom wordt als sluipverkeer 
aangemerkt, omdat voor dit verkeer een ruimer gedimensioneerde alternatieve route 
voorhanden  is (via de Cereslaan en de A59). De toenames in Geffen en op de Heesterseweg 
leiden tot een verkeerstoename van circa 800 mvt/etmaal op de Papendijk naar het 
bedrijventerrein. Ook neemt de intensiteit op de Papendijk licht toe als gevolg van de 
verkeersaantrekkende werking van de nieuwe aansluiting. Dit leidt tot een noodzakelijke 
reconstructie van de Papendijk.  

Oss
Verder is er een effect waarneembaar ten aanzien van de verkeersrelatie bedrijventerrein – 
bedrijventerrein Oss/Elzenburg. Bij realisatie van een directe aansluiting doet zich minder 
doorgaand verkeer voor op de Julianasingel in Oss op deze relatie. Bij realisatie van een 
directe aansluiting kiest verkeer voor de route A59/N329, buiten Oss om. In de overige 
kernen doen zich geen relevante effecten voor in alternatief 1.  

Heesch en Vinkel 
In de kernen Heesch en Vinkel doen zich geen relevante effecten voor. De verkeerstoenames 
van doorgaand verkeer in relatie tot het bedrijventerrein zijn gering tot 200 mvt/etmaal in 
Vinkel.   

Alternatief 2a 
In alternatief 2a doen zich ten aanzien van doorgaand verkeer door de kernen grofweg 
dezelfde effecten voor als in alternatief 1. De parallelle verkeersontsluiting leidt voor het 
verkeer van en naar het bedrijventerrein nauwelijks tot wijzigingen ten opzichte van 
alternatief 1. Zoals beschreven in paragraaf 7.3.2 doen zich wel aanzienlijke verschuivingen 
voor betreffende de autonome verkeersstromen.  

Verder is er in verband met het ontbreken van een directe aansluiting van het 
bedrijventerrein op de A59 sprake van extra verkeer op de Ruwaardsingel en de 
Julianasingel in Oss. Verkeer rijdt op de relatie bedrijventerrein – bedrijventerreinen Oss-
Oost voornamelijk via de Ruwaardsingel en Julianasingel in Oss. De leidt niet tot significante 
verslechtering van de doorstroming op deze wegen. Op enkele kruispunten is de I/C-
verhouding in de spitsperiode in de referentiesituatie reeds hoog. In de overige kernen doet 
zich verder geen relevant effect voor met betrekking tot doorgaand verkeer.  

Alternatief 2b 
Alternatief 2b leidt niet tot een wijziging van de routekeuze vanuit Nuland en Geffen, omdat 
er geen verbinding is tussen de Weerscheut en de Bosschebaan/Rekken. Hierdoor rijdt ook 
minder doorgaand verkeer van en naar het bedrijventerrein via de Papendijk, maar zoekt 
verkeer vanuit Nuland en Geffen en het achterliggende buitengebied wegen via Nuland en 
Oss. Er ontstaat een aantal diffuse verkeersstromen, waardoor de toenames niet gebundeld 
worden op één route, maar zich verspreid over het gehele studiegebied bevinden. Hierdoor is 
er nergens sprake van grote toenames. Ten opzichte van alternatief 2a concentreert een 
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groter aandeel verkeer van en naar het bedrijventerrein zich op de Hoogstraat/Dorpsstraat in 
Nuland en op de Heihoeksingel in Oss wat meer vrachtverkeer tot gevolg heeft.  

Doorgaand verkeer vanaf het bedrijventerrein naar de bedrijventerreinen Oss-Oost kiest 
voornamelijk de route via de A59/N329 buiten Oss om als gevolg van de semidirecte 
aansluiting op de A59. 

Alternatief 2c 
Alternatief 2c leidt evenals alternatief 2a tot een sterke herziening van de routekeuze vanaf 
de A59 naar Geffen, zoals beschreven in paragraaf 7.3.2. Omgekeerd (vanaf Geffen naar de 
A59) voert de route wel via de (Oude) Rijksweg. Deze route kent in die richting minder 
weerstand dan de route via de opgewaardeerde Rekken/Graafsebaan naar de aansluiting 
Kruisstraat. Ook verkeer vanaf het bedrijventerrein naar de A59 richting ’s-Hertogenbosch 
kiest voor de route via de (Oude) Rijksweg, waardoor het aandeel doorgaand verkeer in 
Nuland toeneemt. De nieuwe ontsluitingsroute via de opgewaardeerde Rekken wordt dus in 
mindere mate benut dan in alternatief 2a. Dit is het gevolg van de lange afstand die afgelegd 
moet worden tot de A59. Zowel de autonome verkeersstromen als het verkeer vanaf het 
bedrijventerrein blijft via de (Oude) Rijksweg rijden.  

In alternatief 2c rijdt verkeer vanaf het bedrijventerrein naar de bedrijventerreinen Oss-Oost 
voornamelijk door Oss. Dit als gevolg van het ontbreken van een directe aansluiting op de 
A59.  

Alternatief 2d 
In alternatief 2d treden grofweg dezelfde effecten op als in alternatief 2a. Verkeer van het 
bedrijventerrein naar de bedrijventerreinen Oss-Oost rijdt echter via de A59 in verband met 
de directe aansluiting op de A59. In de tegengestelde richting wordt de route via de 
Julianasingel en de Ruwaardsingel gekozen, omdat er geen directe aansluiting op de 
noordbaan van de A59 wordt voorzien.  

Alternatief 3 
In alternatief 3 treden geen significante effecten op ten aanzien van de Papendijk en 
Schotsheuvel/(Oude) Rijksweg. Als gevolg van de enkelzijdige aansluiting neemt het aandeel 
doorgaand verkeer in Oss en Heesch toe. De toename in Heesch doet zich vooral voor op de 
Kruishoekstraat en de Vinkelsestraat. In relatie met het geplande woongebied Heesch-West 
is dit een aandachtspunt. Bovendien ontstaat er vanwege de grote verkeersbelasting ter 
hoogte van de aansluiting Oss op de A59 sluipverkeer vanaf Heesch via de Bosschebaan en 
de Rekken (welke in dit alternatief niet opgewaardeerd zijn) naar de aansluiting Nuland.  

Gevoeligheidsanalyse Paalgraven (doorgaand verkeer Heesch) 
In het algemeen treedt in de kern Heesch nauwelijks doorgaand verkeer op ten gevolge van het 
bedrijventerrein. Alleen in alternatief 3 zijn significante verschillen te zien, waar vooral het 
westelijk deel van de kern Heesch belast wordt met verkeer van en naar het bedrijventerrein. 
Sluipverkeer als gevolg van de capaciteits- en afwikkelingsproblemen op knooppunt Paalgraven 
doen zich echter niet voor. Wel is de route via de Nistelrodeseweg, Osseweg, Hescheweg van de 
A50 naar Oss een populaire sluiproute voor verkeer van Eindhoven, via de afrit Nistelrode naar 
Oss. Verkeer kiest echter niet de route door de kern Heesch. 
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Op basis van het verkeersmodel is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waarbij ter hoogte van 
knooppunt Paalgraven grotere filevorming gesimuleerd is dan reeds in het model is berekend. 
Deze toename van files leidt tot een grotere stroom sluipverkeer op de genoemde route vanaf 
Nistelrode naar Oss, maar leidt niet tot doorgaand sluipverkeer door de kern Heesch (’t Dorp). 
Verkeer van en naar het bedrijventerrein blijft de routes via het hoofdwegennet kiezen.  

Dit hangt samen met de verkeersmaatregelen die reeds genomen zijn op ’t Dorp. De route is voor 
verkeer onaantrekkelijk en zal niet snel gekozen worden. Significante verschillen in doorgaand 
verkeer vanuit het achterliggende buitengebied (Heesch, Vinkel, Vorstenbosch) doen zich 
eveneens niet voor.  

Conclusies en beoordeling 
In de beoordeling, opgenomen in onderstaande tabel, is het opheffen van de koppeling 
Weerscheut/Bosschebaan in alternatief 2b als meest negatief beoordeeld. Alternatief 1 scoort 
het minst negatief, omdat de effecten relatief klein zijn. De overige alternatieven 
onderscheiden zich niet veel van elkaar. Het aandeel doorgaand verkeer door de kernen 
wijzigt niet significant. Wel treedt er een verschuiving op in de doorgaande routes door het 
studiegebied, waardoor de intensiteit op sommige wegen toeneemt en op andere daalt. In 
alternatief 3 moet, als gevolg van de slechte verkeersafwikkeling bij de aansluitpunten 
Cerelaan/ A59, rekening worden gehouden met extra sluipverkeer in Heesch.   

Tabel 7.13 Beoordeling effecten doorgaand verkeer 
Criterium/ 
alternatief 

1 2a 2b 2c 2d 3 

doorgaand verkeer 
door kernen 

0/- - -/-- - - - 

7.3.5. Bereikbaarheid bedrijventerrein voor autoverkeer en 
vrachtverkeer 

In deze paragraaf komt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor autoverkeer en 
vrachtverkeer aan de orde. Hert gaat daarbij zowel om de bereikbaarheid vanaf het nationale 
wegennet (met name de A59) als om de bereikbaarheid vanaf de omliggende kernen. Uit het 
verkeersmodel blijkt dat 35% van het verkeer vanuit het lokale gebied rondom het 
bedrijventerrein afkomstig is. Het betreft lokaal verkeer vanuit Oss, Heesch, Nuland, Geffen, 
Vinkel en het omliggende gebied. 65% van het verkeer van en naar het bedrijventerrein 
komt van buiten dit gebied en wordt gekwalificeerd als regionaal of interregionaal verkeer.  

Alternatief 1  
In alternatief 1 is er een optimale bereikbaarheid van het bedrijventerrein, zowel vanaf het 
hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Het bedrijventerrein is via een directe 
aansluiting op korte afstand op de A59 aangesloten. De verbindingsweg van het 
bedrijventerrein naar de A59 kent een relatief hoge verkeersdruk, maar het verkeer wordt 
binnen korte afstand verdeeld naar de A59 afgewikkeld.  
Vanaf het onderliggend wegennet bereikt verkeer via de bestaande infrastructuur 
(Bosschebaan) het bedrijventerrein. Dit leidt niet tot problemen.  
Alternatief 1 kent de kortst reistijden vanaf het bedrijventerrein naar ’s-Hertogenbosch en 
Eindhoven, hoewel de verschillen met de alternatieven 2 niet significant zijn.  
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Alternatief 2a  
Alternatief 2a kent een relatief goede bereikbaarheid, zowel vanaf het hoofdwegennet als het 
onderliggend wegennet. Voor bereikbaarheid vanaf de A59 wordt bestaande infrastructuur 
opgewaardeerd en nieuwe infrastructuur gerealiseerd. Aandachtspunt, met name voor 
vrachtverkeer, is de aansluitingen van het onderliggend wegennet op het hoofdwegennet. 
Met name de rotondes ter plaatse van de aansluiting Nuland zijn een aandachtspunt in het 
kader van afwikkeling van vrachtverkeer. De rotondes zijn naar verwachting voldoende 
gedimensioneerd om vrachtverkeer af te kunnen wikkelen.  

Vanaf de omliggende kernen is de bereikbaarheid relatief goed. De reistijd van het 
bedrijventerrein naar het centrum van Oss is zelfs lager dan in alternatief 1, hoewel de 
verschillen niet significant zijn. Dit hangt samen met de goede bereikbaarheid van de 
Rekken/Bosschebaan vanuit de omliggende kernen. 

De nieuwe route Rekken/Bosschebaan die het bedrijventerrein met de A59 verbindt, is ook 
optimaal bereikbaar vanaf het overige onderliggend wegennet. Vooral de koppeling ter 
hoogte van de Weerscheut is een belangrijke schakel in het netwerk.  

Alternatief 2b  
In alternatief 2b is er sprake van een goede bereikbaarheid vanaf het hoofdwegennet via de 
opgewaardeerde Rekken/Bosschebaan. Vanuit de omliggende kernen is de bereikbaarheid 
sterk onvoldoende, vanwege het ontbreken van een koppeling van de route 
Rekken/Bosschebaan vanuit de omliggende kernen. Hierdoor ontstaan diverse diffuse 
verkeersstromen over het bestaande wegennet. Dit leidt tot een onlogische 
verkeersstructuur en tot onderbenutting van de voor het bedrijventerrein aangelegde nieuwe 
infrastructuur, zeker gezien 40% van het verkeer niet van de A59 afkomstig is. 

Alternatief 2c  
In alternatief 2c is er sprake van een grote afstand vanaf de A59 via het onderliggend 
wegennet vanaf de aansluiting Kruisstraat naar het bedrijventerrein. Voor verkeer vanaf het 
onderliggend wegennet ontstaat een minder goede afwikkeling naar het bedrijventerrein, 
omdat de koppeling met de Rekken ter hoogte van Nuland wordt onderbroken. Wel is er een 
koppeling met de Papendijk, waardoor het bedrijventerrein voor een deel van het 
onderliggend wegennet goed bereikbaar is.   

Alternatief 2d  
In alternatief 2d is er deels sprake van een optimale bereikbaarheid vanaf het 
hoofdwegennet. Vanwege de halve aansluiting op de A59 (alleen op de zuidbaan) dient 
verkeer vanuit Nijmegen en naar ’s-Hertogenbosch via het onderliggend wegennet te rijden. 
Hiervoor worden de Rekken en de Bosschebaan opgewaardeerd. Voor verkeer vanaf het 
onderliggend wegennet zijn de effecten vergelijkbaar als in alternatief 2.  

Alternatief 3  
In alternatief 3 is er als gevolg van de eenzijdige toegang tot het bedrijventerrein sprake van 
een onlogische structuur en een sterke verslechtering van de bereikbaarheid vanuit 
westelijke richting. De reistijden vanuit ’s-Hertogenbosch naar het bedrijventerrein zijn 
significant slechter dan in alternatief 1 en 2 en liggen 15% tot 20% hoger. De reistijd van 
het bedrijventerrein naar het westen is zelfs slechter dan wanneer in het geheel geen 
infrastructurele maatregelen worden getroffen.



Verkeer 85 

Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00

Bovendien ontstaat er in alternatief 3 een kwetsbaar punt in de verkeersstructuur, omdat 
een groot deel van de kernen Oss en Heesch en het bedrijventerrein en via één punt worden 
afgewikkeld en aangesloten op de A59. Dit vergt de nodige infrastructurele aanpassingen en 
zal leiden tot een ingewikkeld kruispuntontwerp. Bovendien is de oplossing niet 
toekomstvast.   

Verder ontstaat er sluipverkeer en een toename van doorgaand verkeer aan de westzijde 
van de kernen Oss en Heesch.  

Conclusie en beoordeling 
Alternatief 1 biedt, vanwege de directe aansluiting op de A59, duidelijk de beste 
bereikbaarheid voor het bedrijventerrein. Alternatief 2a vormt op dat punt een minder 
goede, maar kwalitatief nog zeer aanvaardbare oplossing. De onlogische oriëntatie in 
alternatief 2b en 3 naar het bedrijventerrein is zwaarwegend en scoort negatief. Bij 
alternatief 2c speelt de lange afstand over het onderliggend wegennet een rol. Alternatief 2d 
scoort slechter dan alternatief 2a, omdat er sprake is van een deels onlogische 
wegenstructuur.  

Tabel 7.14 Beoordeling bereikbaarheid bedrijventerrein 
Criterium/ 
alternatief 

1 2a 2b 2c 2d 3 

bereikbaarheid 
autoverkeer en 
vrachtverkeer 

++ + - 0/- 0/+ - 

7.3.6. Bereikbaarheid per openbaar vervoer 
De bestaande buslijn van ’s-Hertogenbosch naar Grave die via de Bosschebaan rijdt, halteert 
ter hoogte van het bedrijventerrein. Afhankelijk van de interne wegenstructuur kan de 
busdienst over het bedrijventerrein worden geleid. Via deze busdienst wordt verbinding 
geboden met het treinstation van ’s-Hertogenbosch. Voor het treinstation van Oss moet 
echter in Heesch worden overgestapt. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein per 
openbaar vervoer is matig. Ook vanuit de omliggende kernen is er een slechte 
bereikbaarheid per openbaar vervoer naar het bedrijventerrein. Mogelijkheden moeten 
worden onderzocht om spitsdiensten in te zetten, of op basis van vraagafhankelijk vervoer 
een goede ontsluiting te bieden. 

In de alternatieven 2a, 2c en 2d wordt de bereikbaarheid voor openbaar vervoer beter, 
omdat als gevolg van de nieuwe infrastructuur snellere routes ontstaan. Daarom scoren deze 
alternatieven positief. In alternatief 2b is er weliswaar sprake van betere routes, maar de 
bereikbaarheid vanuit de omliggende kernen neemt als gevolg van de ongelijkvloerse 
kruispunt Weerscheut/Bosschebaan af. Dit alternatief scoort daarom neutraal. Alternatief 1 
scoort eveneens neutraal, omdat er ten aanzien van de referentiesituatie voor openbaar 
vervoer geen wijzigingen optreden. In alternatief 3 is er sprake van een verslechtering van 
de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, vanwege een slechts eenzijdige toegang.  

In het kader van het OV-netwerk BrabantStad liggen er kansen om aan te sluiten op de 
HOV-lijn Eindhoven – Uden – Heesch – Oss. Dit kan door bijvoorbeeld vraagafhankelijk 
vervoer of spitsvervoer tussen het bedrijventerrein en de HOV-halte in Heesch. Op die 
manier ontstaat er een snelle aansluiting op een hoogfrequent netwerk tussen Eindhoven en 
Oss en het tussengelegen gebied met aansluitingen op het landelijke spoornetwerk. 
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Tabel 7.15 Beoordeling bereikbaarheid openbaar vervoer 
Criterium/ 
alternatief

1 2a 2b 2c 2d 3 

Openbaar vervoer 0 0/+ 0 0/+ 0/+ 0/- 

7.3.7. Langzaam verkeer 
Een goede en verkeersveilige afwikkeling van langzaam verkeer naar het bedrijventerrein 
moet gewaarborgd zijn. Zowel de nieuwe ontsluitende routes als de infrastructuur op het 
bedrijventerrein dienen conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig te worden vormgegeven. 
In alternatief 2a, 2b, 2c en 2d dienen vrijliggende fietspaden te worden aangelegd langs de 
Bosschebaan en de Rekken. Van belang is dat ook in alternatief 2b voor langzaam verkeer 
aansluiting wordt geboden op de Weerscheut/Papendijk. Een verkeersveilige vormgeving van 
dit kruispunt is van belang. In alternatief 2a, 2c en 2d kan gedacht worden aan een rotonde. 
Gezien de verkeersintensiteiten in alternatief 3 op de Bosschebaan zijn fietssuggestiestroken 
(zoals reeds aanwezig) voldoende voor een verkeersveilige afwikkeling van fietsverkeer. In 
alternatief 1 verdient het de aanbeveling om fietsvoorzieningen te realiseren langs de 
Bosschebaan, vanwege de relatief grote hoeveelheid vrachtverkeer naar het bedrijventerrein. 
Verder is het van belang dat in alternatief 3 vanaf de Bosschebaan toegang naar het 
bedrijventerrein wordt geboden voor fietsverkeer. Op het bedrijventerrein kan de Koksteeg 
functioneren als fietsverbinding, mogelijk ook voor autonoom verkeer. Verder is het van 
belang dat op de hoofdontsluitingsweg op het bedrijventerrein vrijliggende fietspaden 
worden gerealiseerd. 

Verkeersveilige afwikkeling van fietsers en voetgangers is ook ten aanzien van de 
ontsluitingsalternatieven een belangrijk aandachtspunt. Met name in alternatief 2a, 2c en 2d 
is een Duurzaam Veilige inrichting van de Papendijk van belang, waarbij bij voorkeur 
vrijliggende fietspaden worden toegepast. Ook in alternatief 1 is de Papendijk een 
aandachtspunt. In alternatief 3 zijn geen aanpassingen voor langzaam verkeer noodzakelijk, 
omdat de toegangsweg naar het bedrijventerrein losgekoppeld wordt van het overige 
onderliggend wegennet.   

De beoordeling voor langzaam verkeer is niet onderscheidend voor de alternatieven. De 
bereikbaarheid naar het bedrijventerrein moet zo direct mogelijk zijn en verkeersveilig 
worden uitgevoerd. In alternatief 3 blijft de situatie voor langzaam verkeer grotendeels gelijk 
aan de autonome situatie. In de overige alternatieven wordt de situatie deels verbeterd, 
omdat langs de Rekken/Bosschebaan vrijliggende fietspaden worden voorzien. In het kader 
van toenemende intensiteiten zijn diverse wegen een aandachtspunt in het kader van 
verkeersveilige inrichting voor langzaam verkeer.   

7.3.8. Parkeren
In het plangebied dienen voldoende parkeervoorzieningen te worden gerealiseerd, waarbij 
parkeren op eigen terrein als uitgangspunt geldt. Daarnaast is een parkeervoorziening voor 
vrachtverkeer noodzakelijk. Op basis van de parkeerkencijfers van het CROW (publicatie 
182, 2008) wordt de parkeerbehoefte, gebaseerd op de segmentering van het 
bedrijventerrein, inzichtelijk gemaakt. 
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7.3.9. Verkeersveiligheid 
Zoals eerder gesteld dient nieuw aan te leggen en op te waarderen infrastructuur te voldoen 
aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Ook de wegen binnen het plangebied dienen op basis 
van dit beleidsprincipe te worden vormgegeven. In alternatief 2a, 2b, 2c en 2d dienen de op 
te waarderen Bosschebaan/Rekken en de nieuw aan te leggen wegen voorzien worden van 
vrijliggende fietspaden. Vrijliggende fietspaden op het nieuw aan te leggen oostelijk deel van 
de Bosschebaan zijn niet noodzakelijk, omdat de route voor fietsverkeer via de Cereslaan en 
de bestaande Bosschebaan zal lopen. Doorkoppeling van de bestaande Bosschebaan naar de 
op te waarderen Bosschebaan voor fietsverkeer is daarom ook noodzakelijk. Er kan dan aan 
de zuidzijde van de Bosschebaan een vrijliggend tweerichtingsfietspad worden voorzien, 
waardoor niet overgestoken hoeft te worden naar het bedrijventerrein. Op de voorziene 
rotonde Weerscheut/Bosschebaan kan fietsverkeer dan op de verkeersveilige wijze 
oversteken naar de Weerscheut/Papendijk. 

Ten aanzien van de toenemende verkeersintensiteiten op diverse wegen rondom het 
plangebied, is verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Ten aanzien van alternatief 
1, 2a, 2c en 2d neemt de intensiteit op de Papendijk toe tot > 8.000 mvt/etmaal. Zoals 
reeds vermeld wordt voor een erftoegangsweg een maximum intensiteit van 6.000 
mvt/etmaal aangehouden. De Papendijk zal dan ook opgewaardeerd moeten worden. In 
alternatief 2b speelt hetzelfde voor de Heesterseweg. Verkeersveiligheid op de Heesterseweg 
is op basis van het GVVP Maasdonk een belangrijk aandachtspunt. In alternatief 2a, 2c en 2d 
neemt de intensiteit op de deze af, waardoor de verkeersveiligheid zal verbeteren. Verder 
dienen in alle alternatieven de kruispunten A59/Cereslaan te worden aangepast. In de 
huidige situatie is hier een black-spot. Deze kan door de ingrepen worden weggenomen.  

Verder dient een verkeersveilige afwikkeling voor vrachtverkeer gewaarborgd te zijn. 
Kruispunten dienen zoveel mogelijk als rotonde met vrijliggende fietspaden of met 
verkeerslichten te worden uitgevoerd.  

De alternatieven 2a, 2c en 2d onderscheiden zich op dit punt niet en scoren neutraal. In 
alternatief 1 is er sprake van een licht gunstige situatie, omdat vrachtverkeer direct vanaf de 
A59 wordt afgewikkeld. In de alternatieven 2b en 3 moet verkeer naar het bedrijventerrein 
relatief ver omrijden, waardoor er op veel wegen (kleine) effecten ontstaan. De effecten 
concentreren zich niet op een bepaald punt, maar doen zich in een groter gebied voor. 
Daarom scoren deze alternatieven licht negatief.  

Tabel 7.16 Beoordeling effecten verkeersveiligheid
Criterium/ 
alternatief

1 2a 2b 2c 2d 3 

verkeersveiligheid 0/+ 0 0/- 0 0 0/- 

7.4. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA 

Om de constateerde negatieve effecten of knelpunten te verminderen kunnen in het kader 
van het MMA de volgende maatregelen worden overwogen. Omdat de mogelijke / gewenste 
maatregelen per alternatief verschillen worden de maatregelen onderstaand per alternatief 
benoemt. 
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Alternatief 1 
- Maatregelen om de doorstroming van het verkeer om de A59 te bevorderen, zijn in 

beginsel mogelijk, maar in de praktijk complex. Capaciteitsvergroting van de A59 is in 
alternatief 1 vooral op de noordbaan wenselijk, waarbij gedacht kan worden aan de 
realisatie van een spitsstrook of plusstrook. Een dergelijke maatregel is niet effectief als 
deze alleen ter plaatse van het bedrijventerrein wordt genomen. Een andere optie is de 
aanleg van parallelbanen. De realisatie hiervan is ingrijpend en niet noodzakelijk, omdat 
er buiten de ochtendspits op de noordbaan geen filevorming optreedt. Daarom zijn 
spitsmaatregelen (zoals spitsstroken en plusstroken) wenselijker. Deze maatregelen 
moeten echter in regionaal verband worden bezien en kunnen alleen door het rijk worden 
gerealiseerd (ligt niet in de competentie van de initiatiefnemers voor het 
bedrijventerrein). 

- Ondanks de directe aansluiting op de A59 moeten in dit alternatief ook op de Papendijk 
maatregelen noodzakelijk om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. 
Gezien de toename van de intensiteit is reconstructie van deze weg noodzakelijk, waarbij 
vrijliggende fietspaden worden gerealiseerd. 

- Het kruispunt Weerscheut/Bosschebaan dient op een verkeersveilige wijze te worden 
ingericht. Inrichting door middel van een rotonde is daarbij het meest effectief.  

Alternatief 2a, 2c en 2d 
- In alle alternatieven is aanpassing van beide kruispunten ter hoogte van de Cereslaan 

noodzakelijk (voor de kruispuntvormen zie paragraaf 7.3.2). Verder zijn aanpassingen 
aan de rotonde bij de aansluiting Nuland op de zuidbaan van de A59 noodzakelijk. 

- Als gevolg van een toename van de intensiteit op de Papendijk is ook in deze 
alternatieven een reconstructie van deze weg noodzakelijk om een optimale 
verkeersveiligheid en doorstroming te garanderen (vrijliggende fietspaden). 

- Het kruispunt Weerscheut/Bosschebaan dient te worden aangepast, waarbij de 
verkeersveiligheid gewaarborgd dient te worden (rotonde aangepast aan de eisen van 
vrachtverkeer).

Doorkijk mogelijke structurele maatregelen Papendijk/Heesterseweg
In de alternatieven 2a, 2c en 2d neemt de verkeersbelasting op de Papendijk toe. De Papendijk 
kent in de referentiesituatie (evenals de Heesterseweg) reeds een hogere intensiteit dan voor een 
erftoegangsweg wenselijk is. Het wegprofiel van de Papendijk heeft halfverhoogde fietsstroken, 
maar geen fysiek gescheiden fietspaden. Bovendien is de rijloper van de Papendijk relatief smal en 
bevinden zich op de Papendijk wegversmallingen. In het GVVP van Maasdonk is als 
oplossingsrichting nieuwe infrastructuur tussen de (Oude) Rijksweg en de Klompstraat overwogen, 
om doorgaand verkeer naar het achterliggende gebied van Geffen (Lith, Maren-Kessel) buiten de 
kernen Nuland en Geffen om te leiden. De geprognosticeerde intensiteit van deze route 
rechtvaardigde een nieuwe weg niet. In het kader van het bedrijventerrein neemt de intensiteit op 
de Papendijk toe. Een nieuwe route kan zowel de Papendijk ontlasten als een alternatief bieden 
voor doorgaand verkeer. Hierdoor zal ook de intensiteit op de Hooistraat en Molengraaf afnemen. 
In dit kader kan de route via de Heesterseweg onaantrekkelijk gemaakt worden voor doorgaand 
verkeer, waardoor alleen de verkeersrelatie Geffen – Oss op deze weg blijft bestaan. Hierdoor 
zullen de intensiteiten op de nieuwe Papendijk verder toenemen, waardoor de nieuwe Papendijk 
zal functioneren als toegangsweg naar de oostwestverbinding via de Rekken/Bosschebaan.  

Alternatief 2b 
- In dit alternatief is reconstructie van de Heesterseweg noodzakelijk om een 

verkeersveilige verkeersafwikkeling en een optimale doorstroming te garanderen. Daarbij 
dient ook aandacht te worden besteed aan de diverse kruispunten van de Heesterseweg 
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met de omliggende zijwegen, zoals de rotonde met de Papendijk en het kruispunt met de 
Veldstraat.  

- Aanpassingen aan de kruispunten ter hoogte van Oss en Nuland zijn noodzakelijk. 
Bovendien dient de rotonde ter hoogte van Nuland (ten noorden van de A59) te worden 
aangepast, omdat als gevolg van de loskoppeling Bosschebaan/Weerscheut meer verkeer 
via de aansluiting Nuland wordt afgewikkeld. 

Alternatief 3 
- In dit alternatief zijn zeer ingrijpende aanpassingen aan de kruispunten Cereslaan/A59 

noodzakelijk om een goede verkeersafwikkeling te waarborgen. Daarbij is het vooral van 
belang dat de verbinding vanaf de A59-west naar Oss optimaal wordt afgewikkeld.  

- Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein dient de toegangsweg (‘nieuwe 
Bosschebaan’) met 3 of 4 rijstroken te worden uitgevoerd (in geval van 3 rijstroken: 2 
rijstroken met 1 wisselstrook). 

7.5. Samenvatting en waardering effecten 

Samenvatting optredende effecten 
De verkeerseffecten laten op onderdelen een grote diversiteit zien. Onderstaand wordt eerst 
een beknopt overzicht gegeven van de optredende effecten, zonder nadere toelichting op de 
verschillen tussen de alternatieven. Aansluitend volgt een beoordeling van de alternatieven 
waarbij ook de relevante verschillen tussen de alternatieven kort worden toegelicht. 

Verkeersafwikkeling A59 
De verkeersdruk op de A59 neemt als gevolg van de ontwikkeling niet significant toe. De nu 
al matige doorstroming verslechtert alleen in relevante mate in alternatief 1.  

Verkeersafwikkeling op aansluitingen onderliggend wegennet-A59 
In alle alternatieven zal de verkeersafwikkeling op de aansluitpunten Cereslaan/A59 verder 
verslechteren. Dit effect treedt het minst op in alternatief 1 en het meest in alternatief 3. 
Deze knelpunten zijn in alle alternatieven, met uitzondering van alternatief 3, goed 
oplosbaar. In alternatief 3 ontstaat ook congestie op de ontsluitende weg van het 
bedrijventerrein naar de Cereslaan en op delen van de Cereslaan. Deze is, technisch gezien, 
met zware infrastructurele maatregelen wel te voorkomen; vanwege de benodigde koppeling 
van drie kruispunten met verkeerslichten ontstaat wel een kwetsbaar knooppunt. 
Ook bij de aansluiting Nuland doen zich in de alternatieven 2a, 2b, 2d en 3 problemen voor. 
Ook deze zijn oplosbaar door aanpassing van het zuidelijke rotonde, in alternatief 2b ook 
noordelijke rotonde. 

Effecten op onderliggend wegennet 
In alle alternatieven treden wijzigingen in de verkeersintensiteiten op het onderliggend 
wegennet op (meestal toename maar soms ook afname van het verkeer). Het meest van 
belang zijn de effecten op enerzijds de oost-westroute Zandstraat-Groenstraat-Heesterseweg 
en op de Papendijk. In de alternatieven 1, 2a, 2c en 2d neemt het verkeer op de Papendijk 
toe en op de oost-westroute af; herinrichting van de Papendijk wordt dan nodig. In 
alternatief 2b is het omgekeerde het geval (herinrichting Heesterseweg). 
De alternatieven laten ook relevante verschillen zien in het functioneren van de 
wegenstructuur. Vooral in de alternatieven 2b, 2c, en 3 ontstaat in het lokale wegennet een 
onduidelijke structuur wat kan leiden tot ongewenst doorgaand verkeer..De  alternatieven 1, 
2a en in mindere mate ook 2d bieden in vergelijking hiermee een veel helderder structuur.
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Doorgaand (sluip)verkeer door kernen 
De toename van lokaal verkeer uit het achterland van en naar het bedrijventerrein (in de 
kernen Vinkel, Geffen en Nuland te beschouwen als ‘doorgaand’ verkeer) is beperkt en niet 
onderscheidend. Het aandeel doorgaand verkeer door de kernen wijzigt niet significant. Wel 
treedt in de alternatieven zonder directe (of semi-directe) aansluiting op de A59 doorgaand 
verkeer op in Oss tussen het bedrijventerrein en de bedrijventerreinen Oss-Oost. Verder 
zoekt verkeer naar het bedrijventerrein in alternatief 3 met name routes via Oss en Heesch, 
wat met name aan de westzijde van deze kernen sluipverkeer oplevert. Verder treedt er een 
verschuiving op in de doorgaande routes door het studiegebied, waardoor de intensiteit op 
sommige wegen toeneemt en op andere daalt.  Ook op momenten dat op de A59 congestie 
optreedt rond het knooppunt Paalgraven, leidt de ontwikkeling van het bedrijventerrein en 
de nieuwe infrastructuur niet tot extra sluipverkeer. In alternatief 3 moet, als gevolg van de 
slechte verkeersafwikkeling bij de aansluitpunten Cerelaan/A59, wel rekening worden 
gehouden met enig sluipverkeer naar de aansluiting Nuland op de A59.  

Bereikbaarheid bedrijventerrein 
De kwaliteit van de verkeersontsluiting en bereikbaarheid van het bedrijventerrein verschilt 
sterk per alternatief. Alternatief 1 biedt duidelijk de kwalitatief beste ontsluiting. Het slechtst 
scoren de alternatieven 3 en 2b. 

Overige criteria 
De effecten voor de overige criteria zijn nauwelijks relevant en niet/ nauwelijks 
onderscheidend voor de alternatieven. 

Beoordeling alternatieven  
Vrijwel alle alternatieven voor de externe ontsluiting blijken voor- en nadelen te hebben. Er 
is niet eenduidig een beste alternatief (bezien vanuit verkeer) aan te wijzen. Wel blijken 
enkele alternatieven niet te kunnen voldoen aan de doelstelling van een goede 
bereikbaarheid en een aanvaardbaar functioneren van het verkeerssysteem. Omdat verkeer 
van zeer groot (zo niet doorslaggevend) belang voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein 
is, wordt onderstaand eerst op de zwaarwegende negatieve effecten van enkele 
alternatieven ingegaan. Daarna volgt de beschrijving van de voor- en nadelen van de overige 
alternatieven. 

Alternatieven met zwaarwegende negatieve effecten 
- Alternatief 3 (eenzijdige ontsluiting): Een ontsluiting via alleen één enkele (oostelijke) 

ontsluiting (alternatief 3) blijkt een té grote verkeersdruk op te leveren op de wegen 
rondom de aansluiting met de Cereslaan en de aansluiting Oss; daardoor moet rekening 
worden gehouden met congestie rond dit aansluitpunt en ontstaat een instabiel 
netwerk. Als gevolg van de te verwachten congestie kiest het overige verkeer mogelijk 
andere routes en ontstaat er sluipverkeer. Ook ontstaat in dit alternatief onduidelijke 
wegenstructuur met vooral een onduidelijke/onlogische routering naar het 
bedrijventerrein en een slechte bereikbaarheid vanuit westelijke richting. Al met al blijkt 
dat het verkeer van en naar het bedrijventerrein, gezien de omvang van dit 
bedrijventerrein, redelijkerwijs niet via slechts één ontsluitingsroute kan worden 
afgewikkeld. 

- Alternatief 2b (parallelweg met minimale koppeling onderliggend wegennet):  
In alternatief 2b wordt de belangrijkste schakel voor het goed functioneren van de 
lokale verkeersstructuur (verbinding Weerscheut/Bosschebaan) opgeheven. Daardoor 
ontstaat een onlogische verkeersstructuur en is de bereikbaarheid van het 
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bedrijventerrein voor het lokale verkeer indirect en onduidelijk. Dit leidt tot een grotere 
belasting op de rotonde (Oude) Rijksweg/Van Rijckevorselweg in Nuland, waardoor 
reconstructie van deze rotonde noodzakelijk is. Verder wordt de (nu al overbelaste) 
Heesterseweg relevant extra belast. Ook spelen momenteel problemen ten aanzien van 
verkeersveiligheid op de Heesterseweg. Deze weg zou daarom over een grote lengte 
moeten worden heringericht; langs een deel van deze weg ontbreekt de ruimte voor 
een verkeersveilige inrichting. 

- Alternatief 2c (verlengde parallelweg): Minder zwaarwegend zijn de negatieve effecten 
van alternatief 2c. Dit alternatief kent een langere verbinding via het onderliggend 
wegennet naar de A59, waarbij de Van Rijckevorselweg ongelijkvloers wordt gekruist. 
Hierdoor wordt het bedrijventerrein minder direct bereikbaar en ontstaat eveneens een 
onduidelijk wegennet. Een relevant deel van het verkeer van en naar het 
bedrijventerrein (vooral verkeer vanaf het bedrijventerrein in westelijke richting) kiest 
niet voor deze route naar de A59 (aansluiting Kruisstraat) maar voor de route via de 
(Oude) Rijksweg (aansluiting Nuland). Ook ontstaan er wijzigingen in de 
verkeersstromen vanaf Vinkel en Middelrode/Berlicum, welke echter niet tot significante 
effecten leiden.  

Afweging overige alternatieven 
De overige alternatieven 1, 2a en 2d bieden allen een aanvaardbare verkeersstructuur en 
bereikbaarheid van het bedrijventerrein. In alle alternatieven ontstaat extra verkeer op delen 
van het onderliggend wegennet; de plaats en mate van deze effecten verschillen. Op alle 
locaties kan, met aanpassing van kruispunten of wegvakken, een aanvaardbare situatie 
worden bereikt. De voor- en nadelen van deze drie alternatieven kunnen als volgt worden 
samengevat. 
- Alternatief 1 (directe aansluiting op A59): In dit alternatief wordt de A59 meer dan in de 

andere alternatieven extra belast door het verkeer naar het bedrijventerrein waardoor 
de IC-verhouding verslechtert. Bovendien wordt een extra verstoringspunt toegevoegd 
op de meest zwaarbelaste verkeersstroom (noordbaan, ochtendspits). Vanwege de toch 
al hoge I/C-verhouding van deze verkeersstroom leidt dit tot extra turbulentie en 
daardoor congestie op deze weg.  
Voordeel van dit alternatief is de uitstekende, zeer directe bereikbaarheid van het 
bedrijventerrein. Ondanks de directe aansluiting ontstaat ook in dit alternatief extra 
verkeer op het onderliggend wegennet, zij het in mindere mate dan in de twee andere 
hierna genoemde alternatieven. Het meest van belang is dat de Papendijk, gezien de 
optredende intensiteiten, heringericht (opgewaardeerd) moet worden. Verder voorkomt 
een volwaardige aansluiting niet dat een deel van het verkeer van het bedrijventerrein 
de route via de Oude Rijksweg naar Nuland kiest. 

- Alternatief 2a (parallelweg): Dit alternatief leidt niet tot een significante verstoring van 
het verkeer op de A59. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein vanaf de A59 is 
weliswaar minder direct en goed dan in alternatief 1, maar wel voldoende. Met de 
nieuwe parallelroute Bosschebaan-Rekken ontstaat een heldere lokale 
verkeersstructuur, welke ook voor een deel de doorgaande verkeersstromen op de 
route Groenstraat/Heesterseweg overneemt. De extra verkeersbelasting van het 
onderliggend wegennet vraagt op enkele punten extra aandacht. Ten behoeve van een 
verkeersveilige situatie is een herinrichting (opwaardering) van de Papendijk nodig. 
Daarnaast moeten de kruispunten ter hoogte van de aansluiting Oss worden aangepast 
om een goede verkeersafwikkeling te kunnen blijven waarborgen.  

- Alternatief 2d (parallelweg met halve aansluiting A59): De halve aansluiting op de A59 
leidt tot veel minder verstoring van het verkeer op de A59 dan in alternatief 1; dit 
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omdat er geen verstoringspunt wordt toegevoegd op de meest belaste richting en 
periode (noordbaan, ochtendspits).  
Voor wat betreft de effecten op het onderliggend wegennet onderscheidt dit alternatief 
zich relatief weinig van alternatief 2a. Weliswaar zijn de intensiteiten op de nieuwe 
ontsluitingsroute Rekken/Bosschebaan, als gevolg van de nieuwe halve aansluiting, 
lager; omdat deze route geschikt gemaakt voor verkeer naar het bedrijventerrein 
(inrichting als gebiedsontsluitingsweg) is dat echter weinig relevant. De halve 
aansluiting levert ten opzichte van alternatief 2a geen afname op van verkeer op de 
(Oude) Rijksweg maar laat een lichte stijging zien op de Papendijk; ook in dit alternatief 
is een aanpassing van de Papendijk nodig. Bovendien is de oriëntatie van verkeer vanuit 
het bedrijventerrein niet optimaal. Daardoor scoort dit alternatief in totaal minder goed 
dan de alternatieven 1 en 2a.  

Samenvatting beoordeling 
De onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de beoordeling. Alles 
overziende zijn de verschillen tussen de alternatieven 1, 2a en 2d in totaal relatief klein. De 
overige drie alternatieven moeten in vergelijking hiermee duidelijk als slechter worden 
beoordeeld. Binnen de eerstgenoemde drie alternatieven scoort alternatief 2d eveneens 
slechter dan de beide andere alternatieven. De afweging tussen de alternatieven 1 en 2a is 
afhankelijk van het gewicht dat aan aspecten wordt gegeven; tussen deze beide 
alternatieven kan geen duidelijke voorkeur worden aangegeven. Op grond hiervan is de 
voorkeursvolgorde van de alternatieven 1/2a – 2d – 2c – 2b – 3. 

Tabel 7.17  Beoordeling alternatieven externe ontsluiting voor thema verkeer  
Aspect Criterium Waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 
Externe verkeers-
effecten 

- verkeersafwikkeling/ 
doorstroming A59

- 0 0 0 0/- 0/- 

- verkeersafwikkeling/  
doorstroming aansluitpunten 
OWN/ A59

0/- - -/-- - - -/-- 

- verkeersafwikkeling en 
functioneren OWN

- - -/-- - - - - 

- doorgaand verkeer door 
kernen

0/- - -/-- - - - 

Bereikbaarheid
bedrijventerrein 

- bereikbaarheid autoverkeer en 
vrachtverkeer

++ + - 0/- 0/+ - 

- bereikbaarheid per openbaar 
vervoer

0 0/+ 0 0/+ 0+ 0/- 

- bereikbaarheid voor langzaam 
verkeer 

0 0 0 0 0 0 

Parkeren - parkeersituatie nvt nvt nvt nvt Nvt nvt 

Verkeersveiligheid - verkeersveiligheid 0/+ 0 0/- 0 0 0/- 
Eindbeoordeling 0 0 -/-- -/-- 0/- - - 
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8. Leefomgevingskwaliteit

Onder de noemer leefomgevingskwaliteit worden diverse milieuaspecten beschreven die te 
maken hebben met hinder en de gezondheid van mensen. De toetsingskaders voor deze 
aspecten (wetgeving en beleid) verschillen sterk van elkaar. Aangezien het voor een goed 
begrip van het toetsingskader en voor de leesbaarheid van dit hoofdstuk noodzakelijk is om 
nader uitleg te geven hierover, is ervoor gekozen om dit toetsingkader en de wijze van 
onderzoek nader uiteen te zetten in de paragraaf die het betreffende aspect behandeld. 
Hieronder volgt een samenvattende tabel van de te onderzoeken aspecten.  

Tabel 8.1  toetsingscriteria aspecten leefomgevingskwaliteit 

Aspect Te beschrijven effecten / criteria Onderzoeksmethodiek 
milieuhinder door 
bedrijfsactiviteiten 

- geurhinder veehouderij 

- industrielawaai  
- stof, geur en trillingen 

- beoordeling op basis van informatie 
milieuvergunningenspoor 

- beoordeling op basis van 
modelberekening 

- beoordeling op basis van richtafstanden 
geluidshinder 
verkeer 

- toename geluidbelasting - beoordeling op basis van 
modelberekeningen 

luchtkwaliteit - toename verontreinigende 
concentraties langs wegen 

- beoordeling op basis van 
modelberekeningen 

Externe veiligheid - overschrijding plaatsgebonden risico 
- overschrijding oriënterende waarde 

groepsrisico  

- beoordeling op basis van kwalitatieve 
en kwantitatieve benadering 

8.1. Milieuhinder door bedrijfsactiviteiten  

8.1.1. Specifiek toetsingskader 
Geurhinder (veehouderij) 
In maart 1995 heeft de Vaste Kamercommissie voor Milieubeheer ingestemd met het 
voorstel om het rijksbeleid inzake geur ingrijpend te wijzigen. Als algemeen uitgangspunt 
wordt thans gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hinder, hetgeen door de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in een brief is verwoord. Deze brief is 
integraal overgenomen in bijlage 4.4 van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). 

Als er geen hinder is, zijn maatregelen om emissies te voorkomen niet nodig. Als er wel 
sprake is van hinder, geldt dat de uitstoot van geur dient te worden voorkomen, dan wel 
zoveel als mogelijk te worden beperkt. De mate van hinder die acceptabel is, wordt 
vastgesteld door het bevoegd bestuursorgaan. 

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, zowel nieuwvestiging als uitbreiding van 
milieubelastende dan wel milieugevoelige activiteiten, geldt eveneens het uitgangspunt dat 
nieuwe hinder dient te worden voorkomen. Uitgangspunt is dan ook dat een nieuwe 
woonlocatie, of anderszins gevoelige bestemming (in dit geval het te ontwikkelen 
bedrijventerrein), op een zodanige afstand wordt gepland van stankbronnen (in dit geval 
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veehouderijen) – en andersom – dat geen of hooguit een acceptabele mate van hinder te 
verwachten is. 

Industrielawaai 
Gezoneerde industrieterreinen 
In de Wet geluidhinder (Wgh) worden gezoneerde industrieterreinen behandeld. Dit zijn 
industrieterreinen waarop zich volgens het bestemmingsplan bedrijven kunnen vestigen als 
bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit (IVB). De te ontwikkelen 
bedrijvigheid valt, voor zover het geluid betreft, niet onder deze categorie.  
Aangezien het plangebied niet zoneplichtig is conform artikel 41 Wgh, is de Wet geluidhinder 
niet van toepassing met betrekking tot industrielawaai.  

Wet milieubeheer 
Voor niet gezoneerde industrieterreinen wordt de geluidhinder geregeld volgens het 
normenstelsel van de Wet milieubeheer (Wm). Het te hanteren normenstelsel is vastgelegd 
in de ‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening’ van 1998. Hierin is een aantal 
gebiedstypen beschreven met richtwaarden voor de maximale geluidniveaus. Per op te 
richten inrichting zal getoetst worden aan de betreffende richtwaarde. In voorliggend MER zal 
echter het totale bedrijventerrein aan de betreffende richtwaarde, om zo een goed beeld te 
geven van de effecten van de totale ontwikkeling.  

Onderzoeksmethode industrielawaai 
Wordt later ingevuld 

Stof, geur en trillingen 
pm (wordt later ingevuld) 

8.1.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
Geurhinder veehouderijbedrijven 
PM wordt later ingevuld 

Industrielawaai 
PM Wordt later ingevuld 

Stof, geur en trillingen 
PM 

8.1.3. Effecten externe ontsluitingsstructuur 
in dit geval niet relevant 

8.1.4. Effecten inrichting en gebruik bedrijventerrein 
Industrielawaai 
PM 

Stof, geur en trillingen 
PM 
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8.1.5. Aanvullende maatregelen en effecten MMA 
PM 

8.2. Geluidshinder verkeer  

8.2.1. Specifiek toetsingskader 
Zones en normen 
Het wettelijk kader met betrekking tot wegverkeerslawaai is geregeld in de Wet geluidhinder 
(Wgh). Hierin zijn zones aangegeven waarin de Wgh van toepassing is. Bij aanleg van 
nieuwe wegen of bij het realiseren van geluidgevoelige bestemmingen dient middels een 
akoestisch onderzoek de geluidbelasting ter plaatse van deze bestemmingen te worden 
getoetst aan de wettelijke grenswaarden. De zonebreedtes zijn zo bepaald dat buiten deze 
zones over het algemeen geen geluidniveaus voorkomen die hoger zijn dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De verschillende zonebreedtes staan weergegeven in 
onderstaande tabel.  

Tabel 8.2  Breedte van zones bij wegen 
Aantal rijstroken zonebreedte in meters 

(binnenstedelijk)
zonebreedte in meters 

(buitenstedelijk)
1 of 2 200 250 
3 of 4 350 400 
5 of meer 350 600 

De definities van buiten- en binnenstedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 van de Wgh. 
Als buitenstedelijk wordt aangemerkt: 
- het gebied buiten de bebouwde kom; 
- het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg welke binnen de bebouwde 

kom gelegen is.  
Het binnenstedelijk gebied is dus het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van 
de geluidzones van autowegen en autosnelwegen.  

De in dit MER beschouwde wegen hebben verschillende zonebreedtes. De snelweg heeft een 
zonebreedte van 600 meter. De overige wegen buiten de bebouwde kom hebben een zone 
van 250 meter. De wegen binnen de bebouwde kom hebben een zone van 200 meter.  
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Grenswaarden
Binnen de wet is een aantal normen bepaald met betrekking tot de gevelbelasting van de 
geluidgevoelige bestemmingen. Het verlenen van eventuele hogere waarden is een taak van 
het College van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente.  

Wel zal er in een aantal alternatieven sprake zijn van de aanleg van nieuwe wegen. In de 
Wgh zijn voor het realiseren van nieuwe wegen met in de zone hiervan bestaande woningen 
normeringen opgenomen. De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. De maximale 
ontheffingswaarde binnen de bebouwde kom is 63 dB; buiten de bebouwde kom is dit 58 dB.  
Wanneer de maximale ontheffingswaarde overschreden wordt zijn aanvullende maatregelen 
noodzakelijk om de geluidsbelasting terug te dringen.  

Reconstructie van wegen 
De afwikkeling van het verkeer van en naar het bedrijventerrein vindt deels plaats via 
bestaande infrastructuur. In een aantal alternatieven worden bestaande wegen aangepast in 
verband met de gewijzigde verkeersfunctie (toename intensiteit en gebruik door zwaar 
vrachtverkeer). Bij een dergelijke aanpassing dient getoetst te worden of er sprake is van 
een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Hiervan is sprake wanneer de 
geluidbelasting vanwege de wijzigingen ten gevolge van dit wegvak met 2 dB of meer 
toeneemt. Voorbeelden van wijzigingen zijn: 
- wijziging van het profiel, wegbreedte, hoogteligging of wegdek; 
- wijziging van het aantal rijstroken; 
- aanleg van kruispunten, aansluitingen, op- en afritten; 
- verandering van het snelheidsregime.  

Wanneer er sprake is van reconstructie en deze niet met maatregelen ongedaan gemaakt 
kan worden, moet er een hogere waarde aangevraagd worden. Het plafond hiervoor is 
afhankelijk van de situatie van de betreffende woning. De situaties en bijbehorende 
maximale ontheffingswaarden staan weergegeven in onderstaande figuur (bron: 
Rijkswaterstaat).  
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Tabel 8.3 Grenswaarden reconstructies van wegen 

Binnen het kader van voorliggend onderzoek is geen gedetailleerde reconstructietoets 
uitgevoerd. Dit moet plaatsvinden ten tijden van de bestemmingsplanprocedure, op het 
moment dat gedetailleerd inzicht bestaat in de benodigde wijzigingen aan de weg.  

Onderzoeksmethode wegverkeerslawaai 
De effecten van wegverkeerslawaai ontstaan door meerdere factoren. De belangrijkste 
factoren zijn doorgaans de aanleg van nieuwe wegen en wijziging van de intensiteiten. De 
intensiteiten kunnen wijzigen als gevolg van het te ontwikkelen terrein en een wijziging van 
de stroming van het huidige verkeer.  

Andere factoren welke de akoestische situatie ten gevolge van wegverkeerslawaai kunnen 
wijzigen zijn het wijzigen van de rijsnelheid, het type wegdekverharding en de verdeling van 
de type voertuigen welke over de weg rijden.  

Om de effecten van de ontwikkeling inzichtelijk te maken, worden de alternatieven 
vergeleken met de referentiesituatie, oftewel de autonome ontwikkeling, zonder het 
regionale bedrijventerrein. Voor geluid is dit de situatie in 2020.  

De keuze van het studiegebied is bepaald door de reikwijdte van de ingrepen. Dit wordt 
bepaald door de mate van de aanleg van nieuwe infrastructuur en de opwaardering van 
bestaande infrastructuur. De wegen die onderdeel uitmaken van het onderzoek zijn de 
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wegen in en direct om het plangebied en de A59. Rondom deze wegen zijn vanuit ACN 
bestanden de ontvangers geïmporteerd. Ter plaatse van deze ontvangers worden de 
verschillen bepaald tussen de varianten. In onderstaande figuur zijn de betreffende wegen 
weergegeven.  

Figuur 8.1 Selectie van wegen studiegebied geluidsonderzoek  

De vergelijking vindt plaats door de resultaten in te delen in geluidklassen, te weten: 
- 49 tot en met 53 dB; 
- 54 tot en met 58 dB; 
- 59 tot en met 63 dB; 
- > 63 dB 

Uit de vergelijking is dan op te maken hoe het aantal geluidbelaste woningen per klasse zich 
verhoudt.

Uitgangspunten
De geluidbelasting voor wegverkeerslawaai wordt sinds 1 januari 2007 uitgedrukt in de 
dosismaat Lden. De geluidbelasting is een gemiddelde waarde over het gehele etmaal, 
waarbij voor de avond- en nachtperiode een straffactor van respectievelijk 5 en 10 dB 
toegepast wordt.  

De intensiteiten zijn bepaald middels een verkeersmodel door Goudappel Coffeng BV. In de 
tekst worden niet van alle wegvakken de intensiteiten genoemd. Voor een overzicht van de 
wegen en intensiteiten wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en het losse bijlagerapport B 
(Verkeersprognose Goudappel Coffeng). Naast de intensiteiten bevatten de gegevens ook de 
rijsnelheden van de verschillende wegvakken, de verdeling naar lichte, middelzware en 
zware voertuigen en de uurintensiteiten voor de A59.  

De snelheden op de snelweg zijn aangepast naar de modelleringsvoorschriften welke 
aangehouden wordt door Rijkswaterstaat en het Ministerie van VROM, te weten 115 km/uur 
voor lichte voertuigen en 90 km/uur voor middelzware en zware voertuigen.  
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Voor de wegdekverharding wordt voor de snelweg uitgegaan van ZOAB, behoudens de op en 
afritten. Hiervoor, en voor de overige wegen in het plangebied, wordt uitgegaan van een 
referentiewegdek (dicht asfaltbeton).  

Verder wordt nog opgemerkt dat de cumulatieve geluidbelasting bepaald wordt van alle 
wegen. Voor eventuele procedures als de aanleg van nieuwe wegen en reconstructies vindt 
de beoordeling altijd per weg plaats.  

Ten slotte wordt op de resultaten de aftrek conform artikel 110g Wgh toegepast. Deze 
bedraagt 5 dB voor wegen met een maximum snelheid tot 70 km/h en 2 dB voor wegen met 
een maximumsnelheid van 70 km/h of hoger.  

8.2.2. Huidige situatie en autonome ontwikkelingen
Geluidsbelasting geheel studiegebied 
In onderstaande tabel is het aantal woningen per geluidklasse aangegeven voor zowel de 
huidige situatie als de autonome ontwikkeling.  

Tabel 8.4  Geluidbelaste woningen huidige situatie en autonome ontwikkeling A59 
Situatie aantal woningen per klasse van geluidbelasting 

49 tot en met 53 dB 54 tot en met 58 dB 59 tot en met 63 dB > 63 dB 
2008 911 129 63 34 
2020 1.093 248 52 58 
verschil 182 119 -11 24 

Tabel 8.5  Geluidbelaste woningen huidige situatie en autonome ontwikkeling 
onderliggend wegennet 
Situatie aantal woningen per klasse van geluidbelasting 

49 tot en met 53 dB 54 tot en met 58 dB 59 tot en met 63 dB > 63 dB 
2008 1.422 213 21 2 
2020 1.681 351 27 4 
Verschil 259 138 6 2 

Uit de tabellen blijkt dat bij de autonome ontwikkeling de geluidbelasting toeneemt. Dit is te 
verklaren door de autonome verkeersgroei. In feite schuift een aantal woningen op naar een 
hogere klasse. De situatie van 2020 geldt als basis voor de toetsing van de 
ontsluitingsvarianten.  

Geluidbelasting langs wegen in directe omgeving plangebied 
Naast de resultaten van het gehele plangebied is er een selectie van relevante wegen direct 
rondom de locatie geselecteerd om zo in alleen de directe omgeving van het bedrijventerrein 
de wijzigingen in de geluidbelasting te kunnen kwalificeren. Het betreft de Bosschebaan, 
Cereslaan, Kruishoekstraat, Ruitersweg-West en Oost, Zoggelsestraat, Koksteeg en 
Weerscheut. De resultaten staan opgenomen in onderstaande tabel.  
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Tabel 8.6  Geluidsbelaste woningen huidige situatie langs wegen in directe 
omgeving
Situatie aantal woningen per klasse van geluidbelasting 

49 tot en met 53 dB 54 tot en met 58 dB 59 tot en met 63 dB > 63 dB 
2008 17 3 0 0 
2020 23 7 1 0 
Verschil 6 4 1 0 

8.2.3. Effecten externe ontsluitingsstructuur 

Effecten op aantallen geluidsbelaste woningen 
Geluidbelasting geheel studiegebied 
In onderstaande tabel is het aantal woningen per geluidklasse aangegeven voor zowel de 
autonome ontwikkeling als de verschillende varianten.  

Tabel 8.7  Effecten op geluidbelasting A59 
Situatie aantal woningen per klasse van geluidbelasting 

49 tot en met 53 54 tot en met 58 59 tot en met 63 > 63 
referentiesituatie 1.093 248 52 58 
alternatief 1 1.102 294 47 63 
alternatief 2a 1.088 261 50 60 
alternatief 2b 1.087 270 47 63 
alternatief 2c 1.078 256 54 56 
alternatief 2d 1.090 280 49 61 
alternatief 3 1.107 266 47 63 

Tabel 8.8  Effecten op geluidbelasting onderliggend wegennet 
Situatie aantal woningen per klasse van geluidbelasting 

49 tot en met 53 54 tot en met 58 59 tot en met 63 > 63 
referentiesituatie 1.681 351 27 4 
alternatief 1 1.719 398 32 6 
alternatief 2a 1.713 401 34 8 
alternatief 2b 1.821 400 33 4 
alternatief 2c 1.701 391 41 8 
alternatief 2d 1.669 392 34 8 
alternatief 3 1.750 388 29 4 

Uit de tabellen blijkt dat alle alternatieven leiden tot een verminderde akoestische kwaliteit 
ten opzichte van de referentiesituatie. Een dergelijk effect is onvermijdelijk omdat de 
realisatie van het bedrijventerrein altijd zal leiden tot een toename van het wegverkeer 
rondom het plangebied. De extra geluidbelastingen zijn op de meeste plaatsen niet hoog; 
wel verschuift door de toename van het verkeer een aantal woningen door naar een hogere 
klasse van geluidbelasting.  

De woningen in de hoogste geluidklassen liggen veelal op korte afstand van de A59 of wegen 
van en naar zowel bestaande als nieuwe afritten van de A59.  

De resultaten zijn opgesplitst naar de invloed van alleen de A59 en alleen het onderliggende 
wegennet. Bij de A59 blijken de verschillen nihil te zijn. Dit is te verklaren doordat de 
intensiteiten al hoog zijn. De toename is daardoor relatief klein en leidt daardoor nauwelijks 
tot een toename van de geluidemissie.  
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Voor het onderliggende wegennet blijken er wat grotere verschillen te zijn. Met name 
alternatief 2d heeft een relatief goede score, aangezien hier de toenamen het laagst zijn. 
Alternatief 2b is de ongunstigste variant.  

Wanneer alleen beoordeeld wordt op de meest kritische geluidklassen, die vanaf 58 dB, blijkt 
alternatief 3 de minste toenamen te hebben. Tot 58 dB heeft deze variant echter wel relatief 
veel toenamen.  

Geconcludeerd kan worden dat bij alle varianten akoestisch gezien een verslechtering 
optreedt door de verkeersaantrekkende werking. De verschillen tussen de alternatieven zijn 
beperkt; de verslechtering is het minst bij alternatieven 2d en 3. Akoestisch gezien hebben 
deze twee varianten de voorkeur, maar tussen de varianten is moeilijk één 
voorkeursalternatief te kiezen.  

Geluidsbelasting langs wegen in directe omgeving plangebied 
Voor de toekomstsituatie is ook naar de selectie van wegen rondom het plangebied gekeken. 
De resultaten hiervan staan in onderstaande tabel.  

Tabel 8.9  Effecten geluidbelaste woningen langs wegen in directe omgeving 
Situatie aantal woningen per klasse van geluidbelasting 

49 tot en met 53 54 tot en met 58 59 tot en met 63 > 63 
referentiesituatie 23 7 1 0 
alternatief 1 11 16 1 2 
alternatief 2a 7 8 8 2 
alternatief 2b 20 14 4 1 
alternatief 2c 7 7 9 2 
alternatief 2d 6 4 7 2 
alternatief 3 17 10 1 0 

Ook bij deze vergelijking blijken de alternatieven 2d en 3 de beste varianten te zijn. De 
meeste toenamen worden berekend bij variant 2b.  

Effecten van nieuw aan te leggen infrastructuur 
Nieuwe wegen 
Globaal is bekeken wat de effecten zijn van de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dit omdat 
ter plaatse van bestaande woningen eisen gelden ten aanzien van de geluidbelasting. Deze 
mag maximaal 58 dB bedragen.  

Het blijkt dat bij de varianten 1, 2c en 2d sprake is van woningen met een geluidbelasting 
hoger dan 58 dB. Aangezien dit dus hoger is dan de maximale ontheffingswaarde, is dit in 
beginsel niet mogelijk. Hier zal bij de nadere uitwerking van een variant dus een 
optimalisatie plaats moeten vinden. Dit kan bijvoorbeeld door de keuze van een bepaald type 
wegdekverharding of het plaatsen van schermen.  

Wel moet nog opgemerkt worden dat sommige woningen zeer nabij liggen en mogelijk 
geamoveerd worden mocht de variant ontwikkeld worden. Verder is ook geen rekening 
gehouden met mogelijke maatregelen als stil asfalt en schermen.  
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8.2.4. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA 
In dit MER is niet gedetailleerd onderzocht wat te behalen effecten zijn door bron- en/of 
overdrachtsmaatregelen. Wel mag duidelijk zijn dat bij de varianten 1, 2c en 2d niet zonder 
meer gerealiseerd kunnen worden, aangezien de nieuw aan te leggen infrastructuur leidt tot 
een hogere geluidbelasting dan maximaal toegestaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe 
aansluiting op de A59 bij alternatief 1. Nabij de nieuwe oprit ligt aan de Bosschelaan een 
aantal woningen. Om deze te ontzien zou stiller asfalt of een scherm geplaatst moeten 
worden. In de toekomst zal in de onderzoeken voor het aanleggen van nieuwe wegen en 
reconstructie onderzoeken hieraan aandacht besteed worden. Het leggen van stiller asfalt 
kan dan bijvoorbeeld al enkele dB's reductie opleveren.  

Naast nieuwe wegen kunnen ook op bestaande wegen de toenamen van verkeer leiden tot 
een toename van de geluidbelasting die vervolgens tot hinder kan leiden. Zo heeft bij 
autonome ontwikkeling de Bosschebaan in een etmaalintensiteit van 3.300 mvt. Bij 
alternatief 1 is dit 11.400 mvt. Deze (ruime) verdrievoudiging betekent een toename van 
ruim 5 dB(A) op de nabijgelegen woningen. Dergelijke toenamen zijn duidelijk 
waarneembaar en kunnen tot hinder leiden. Met maatregelen als stiller asfalt en schermen 
kunnen de toenamen (grotendeels) gereduceerd worden.  

Opgemerkt wordt nog dat in bovenstaande twee voorbeelden genoemd worden die beide  
betrekking hebben op alternatief 1. Dit geldt echter net zo goed voor de andere 
alternatieven. 

8.2.5. Samenvatting en waardering effecten 
Alle alternatieven leiden (rekenkundig) in zekere mate tot een extra geluidsbelasting bij 
woningen. Slechts bij een beperkt aantal woningen zijn deze toenamen voor bewoners ook 
waarneembaar. De verschillen tussen de alternatieven zijn voor dit aspect beperkt. In de 
onderstaande tabel zijn de wel optredende verschillen zichtbaar gemaakt. Op hoofdlijnen 
wordt geconcludeerd dat de alternatieven 2d en 3 (relatief gezien) het beste scoren en 
alternatief 2b het slechtst.  

Tabel 8.10 Akoestische beoordeling alternatieven 
Criterium/ 
alternatief 

1 2a 2b 2c 2d 3 

Geluid wegverkeer - - -/-- - 0/- 0/- 

8.3. Luchtkwaliteit 

8.3.1. Specifiek toetsingskader en onderzoeksmethodiek 
Beoordelingscriteria
De luchtkwaliteitsberekeningen worden uitgevoerd voor 2008 voor de huidige situatie, voor 
de autonome ontwikkelingen in de jaren 2015 en 2020 en voor de ontsluitingsalternatieven 
in 2015 en 2020. 

In het MER zal getoetst worden aan de voor het plan relevante grenswaarden. In Nederland 
worden in het algemeen alleen overschrijdingen verwacht voor NO2 en PM105. In het 

                                              
5  Andere stoffen die mede de luchtkwaliteit bepalen en waarvoor grenswaarden gelden, zullen naar 

verwachting nergens die grenswaarden overschrijden als gevolg van het wegverkeer (zie: 
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onderhavig onderzoek zijn dan ook alleen de stoffen NO2 en PM10 onderzocht. De 
grenswaarden voor NO2 en PM10 zijn: 

tabel 8.11 Overzicht toetsingskader luchtkwaliteit 
stof criterium grenswaarde (µg/m3)
NO2 jaargemiddelde concentratie 40a)

NO2 uurgemiddelde concentratie (mag maximaal 18 keer per jaar 
worden overschreden) 

200b)

PM10 jaargemiddelde concentratie 40c)

PM10 etmaalgemiddelde concentratie (mag maximaal 35 keer per 
jaar worden overschreden) 

50d)

a) De jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 wordt in 2015 van kracht. In de jaren vóór 2010 zijn 
voor NO2 jaargemiddelde plandrempels van toepassing van 44 en 42 µg NO2/m3 in 
respectievelijk 2008 en 2009; 

b) De uurgemiddelde grenswaarde voor NO2 wordt in 2015 van kracht. Tot 1 januari 2010 geldt 
voor wegen met tenminste 40.000 mvt/etmaal de uitzonderingsgrenswaarde van 
290 µg NO2/m³ uurgemiddeld. In diezelfde periode zijn voor wegen met tenminste 40.000 
mvt/etmaal voor NO2 tevens uurgemiddelde plandrempels van toepassing van 220 en 210 µg 
NO2/m3 in respectievelijk 2008 en 2009. 

c)  De jaargemiddelde grenswaarde voor PM10 is sinds 2005 van kracht. 
d) De etmaalgemiddelde grenswaarde voor PM10 wordt in 2011 van kracht. Tussen 2005 en 2011 

geldt de verhoogde grenswaarde van 75 µg/m³ die maximaal 35 keer per jaar mag worden 
overschreden. 

Beoordelingsmethode 
De luchtkwaliteitsberekeningen worden apart uitgevoerd voor het verkeer van en naar het 
bedrijventerrein, en voor de bedrijven die zich op het bedrijventerrein zullen vestigen. 

De bijdragen van de bedrijfsemissie en de verkeersemissie worden gecumuleerd en opgeteld 
bij de achtergrondconcentratie. De resulterende concentraties worden getoetst aan de 
grenswaarden voor NO2 en PM10. 

Externe ontsluiting 
Artikel 71 van de RBL 2007 bepaalt dat voor het berekenen van de gevolgen voor 
luchtkwaliteit langs wegen afhankelijk van het toepassingsbereik gerekend dient te worden 
met standaardrekenmethode 1 (SRM1) of standaardrekenmethode 2 (SRM2).  

SRM2 is geschikt voor het berekenen van wegen met een open ligging. SRM2 kan rekenen 
met een grotere rekenafstand dan SRM1. Aangezien de meeste wegen in het te onderzoeken 
gebied door open terrein lopen, en de luchtkwaliteiteffecten in een groot gebied moet worden 
bepaald, is ervoor gekozen om alle wegen in het gebied te berekenen via SRM2, hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van Pluim Snelweg. 

Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein vanaf de A59 worden de 6 verschillende 
alternatieven (directe aansluiting, 4 alternatieven voor de tweezijdige ontsluiting en de 
eenzijdige ontsluiting) onderzocht op het aspect luchtkwaliteit. De ontsluiting van het 
bedrijventerrein zal zorgen voor een toename of afname van de verkeersintensiteit op de 
A59 en het onderliggend wegennet. 

                                                                                                                               
'Preliminary assessment of air quality', RIVM nr. 725601005 voor lood en zwaveldioxide nr. 
725601007 voor koolmonoxide en benzeen en nr.725601008 voor ozon). 
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Voor de afbakening van het te modelleren gebied is gebruik gemaakt van de aanbevelingen 
van het  Expertteam dat is ingesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met de 
opdracht om onafhankelijk advies te geven over de gebiedsafbakening waarbinnen de 
gevolgen voor de luchtkwaliteit van nieuwe of verbeterde weg worden beschreven6. Deze 
methodiek is ingesteld voor het NSL van kracht werd, de afbakening is gebaseerd op het 
selecteren van wegvlakken waarvoor de toename of afname van de intensiteit zorgt voor een 
afwijking van 1% van de  grenswaarden van NO2 en PM10. Deze afbakening sloot aan bij de 
tijdelijke ondergrens in het Besluit ‘Niet in betekenende mate bijdragen’. Sinds het NSL in 
werking is getreden is het begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 3 % van de 
jaargemiddelde grenswaarde voor NO2 en PM10, wat betekent dat de gehanteerd afbakening 
van 1% beslist voldoende ruim is. Het te modelleren gebied zijn de geselecteerde wegen in 
figuur 8.2. 

Het rapportagegebied wordt begrensd door een strook die aan elke zijde van de A59 en het 
onderliggend wegennet 1 kilometer breed is, zodat alle luchtkwaliteitseffecten worden 
meegenomen. Het rapportagegebied is weergegeven in figuur 8.2.  

Figuur 8.2  Geselecteerde wegen in het te modelleren gebied en het 
rapportagegebied

De verspreiding van de verkeersemissies is berekend met het model Pluim Snelweg. De 
berekeningsresultaten worden getoetst op een afstand van 10 meter van de wegrand voor 
zowel NO2 als PM10. Bij het wegenmasker is voor het onderliggend wegennet uitgegaan van 
een wegbreedte van 10 m, voor de A59 is uitgegaan van een wegbreedte van 20 m.  

                                              
6  Methodiek Gebiedsafbakening onderzoek luchtkwaliteit februari 2008, rijkswaterstaat.nl 
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De verkeersgegevens zijn aangeleverd door Goudappel Coffeng, de hierop gebaseerde 
invoergegevens voor de Pluim Snelweg berekeningen staan op de meegeleverde cd-rom.  

Effect van bedrijfsemissies 
De bedrijfsemissies zijn gemodelleerd als 24 (fictieve) puntbronnen zoals weergegeven in 
figuur 8.3. De verspreiding van de bedrijfsemissies is berekend met het model KEMA Stacks, 
versie 9.1, zijnde de (op het moment van schrijven) meest actuele versie van dit 
programma.

Figuur 8.3  Verdeling (fictieve) puntbronnen over bedrijventerrein Heesch-West

Voor de verspreidingsberekeningen is uitgegaan van: 
- bronhoogte 8 m; 
- lage uitstroomsnelheid; 
- geen warmte-inhoud van de afgassen; 
- continue emissies (8760 uur/jaar); 
- terreinruwheid: KNMI berekend; 
- initiële fractie NO2 (direct uitgestoten): 5 % 

Cumulatie bedrijfsemissie en verkeersemissie 
De bijdragen van de bedrijfsemissie en de verkeersemissie worden gecumuleerd en opgeteld 
bij de achtergrondconcentraties, volgens de rekenmethodiek in afbeelding 8.1. Deze 
rekenmethodiek vindt plaats in GIS. 

De berekeningen met Stacks zijn uitgevoerd op een rooster van 350x350 m. De 
berekeningsresultaten zijn als BLK-bestand in een geografisch informatiesysteem (GIS) via 
interpolatie omgezet naar een regelmatig grid van 10x10 m.  

De berekeningen met Pluim Snelweg zijn uitgevoerd op een rooster van 10x10 m. De 
berekeningsresultaten zijn als txt-bestand in een geografisch informatiesysteem (GIS) via 
interpolatie omgezet naar een regelmatig grid van 10x10 m.  

Het resultaat van de GIS berekening is een gebiedsdekkend grid van 10x10 m waarin de 
verkeers- en de bedrijfsbijdrage zijn gecumuleerd. Hierbij zijn tenslotte de 
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achtergrondconcentratie zonder dubbeltelling (dus met dubbeltellingcorrectie) opgeteld om 
tot de totale concentraties te komen. 

Stacks-invoer

bedrijven

omgeving

regelmatig rooster
350*350 m

berekening Stacks

uitvoerbestanden 
naar GIS

PS-invoer

verkeer

omgeving

regelmatig rooster
10*10 m

resultaten naar
regelmatig grid 10*10 m

uitvoerbestanden
naar GIS

resultaten naar
regelmatig grid 10*10 m

cumulatie Stacks en 
PS bijdragen

bijtellen GCN

totale concentraties
op grid van 10*10 m

berekening PS

Figuur 8.4  Schematisch overzicht rekenmethodiek 

8.3.2. Effecten externe ontsluitingsstructuur 
Voor de zes verschillende alternatieven (directe aansluiting, vier alternatieven voor de 
tweezijdige ontsluiting en de eenzijdige ontsluiting) en de referentiesituatie zijn in het 
specifieke bijlagerapport luchtkwaliteit de contouren weergegeven van de berekende NO2- en 
PM10-concentraties voor het bedrijventerrein en het verkeer. 

Uit de contouren blijkt dat de jaargemiddelde NO2-concentratie alleen voor de 
referentiesituatie in 2008 wordt overschreden. De overschrijding vindt plaats aan de 
westelijke kant van het rapportagegebied langs de A2 en gedeeltelijk langs de aansluiting 
van de A59 met de A2. Het totale overschrijdingsgebied van de jaargemiddelde NO2-
concentratie bedraagt 13,7 hectare, zie het specifieke bijlagerapport luchtkwaliteit. Uit de 
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contouren blijkt dat de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM10-concentratie voor geen 
enkele referentiesituatie of alternatief wordt overschreden. 

Aangezien geen van de zes alternatieven de jaargemiddelde NO2- of PM10-concentratie in 
2015 en 2020 overschrijdt, wordt er een concentratieklassen indeling gemaakt voor waarden 
beneden de grenswaarden, zodat de alternatieven toch vergeleken kunnen worden. Voor 
iedere concentratieklasse wordt het aantal hectare grondgebied weergegeven dat binnen een 
bepaalde NO2- en PM10-concentratieklassen valt.  De achtergrondinformatie voor de 
vergelijking is opgenomen in het bijlagerapport, de resultaten zijn weergegeven in tabel 8.11 
en 8.12. 

Ook wordt de totale NO2- en PM10-emissie afkomstig van het verkeer voor de zes 
alternatieven vergeleken ten opzichte van de referentiesituatie. De achtergrondinformatie 
voor de vergelijking is opgenomen in het bijlagerapport. 

Onderstaande tabellen geven met behulp van de beoordelingscores uit hoofdstuk 5 een 
overzicht van de effecten op de luchtkwaliteit van de zes alternatieventen ten opzichte van 
de referentiesituatie voor 2015 en 2020. 

Tabel 8.12  Overzicht effecten luchtkwaliteit 2015 
Beoordelingscriterium alt. 1 alt. 2a alt.2b alt.2c alt. 2d alt. 3 
verandering oppervlakte NO2-
concentratieniveaus 

0 0 0 0 0 0 

verandering oppervlakte PM10-
concentratieniveaus 

0 0 0 0 0 0 

geëmitteerde NOx-vracht 0 0 0 0 0 0 
geëmitteerde PM10-vracht 0 0 0 0 0 0 

Tabel 8.13  Overzicht effecten luchtkwaliteit 2020 
Beoordelingscriterium alt. 1 alt. 2a alt.2b alt.2c alt. 2d alt. 3 
verandering oppervlakte NO2-
concentratieniveaus 

0 0 0 0 0 0 

verandering oppervlakte PM10-
concentratieniveaus 

0 0 0 0 0 0 

geëmitteerde NOx-vracht 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
geëmitteerde PM10-vracht 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Hieruit volgt dat er niet een alternatief is dat significant beter scoort dan de andere 
alternatieven. Vanuit luchtkwaliteit is er geen onderscheid tussen de zes alternatieven. De 
zes alternatieven voldoen zowel in 2015 als 2020 aan de grenswaarden voor NO2 en PM10 en 
veroorzaken geen relevante verandering van de oppervlakte NO2-en PM10-
concentratieniveaus t.o.v. de referentiesituatie. De zes alternatieven veroorzaken in 2020 
een beperkte emissietoename van luchtverontreinigende stoffen ten opzichte van de 
referentiesituatie, in 2015 is er geen relevante verandering in de emissie van 
luchtverontreinigende stoffen ten opzichte van de referentiesituatie. 

8.3.3. Effecten inrichting en gebruik bedrijventerrein 
Wordt later ingevuld 
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8.3.4. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA 
Er zijn voor dit aspect geen relevante maatregelen beschikbaar. Aangezien de grenswaarden 
nergens worden overschreden is er ook geen aanleiding om maatregelen te treffen. 

8.4.   Externe veiligheid 

8.4.1. Specifiek toetsingskader en onderzoeksmethodiek 
De beoordelingscriteria zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 
Onderzocht wordt of de alternatieven leiden tot een overschrijding van de grenswaarde voor 
het PR, de oriënterende waarde van het GR of een toename van het GR. Daarnaast wordt 
beoordeeld of de alternatieven positieve of negatieve gevolgen hebben voor de externe 
veiligheid in het studiegebeid ten opzichte van de referentiesituatie. 

Tabel 8.14  Beoordelingscriteria externe veiligheid 
Aspect Criteria Wijze effectbepaling 
Risico transport 
gevaarlijke stoffen over de 
weg

PR 
GR

beoordeling op basis van kwalitatieve 
en kwantitatieve benadering

8.4.2. Huidige situatie 
In deze paragraaf wordt de huidige situatie van de externe veiligheid in en om het 
plangebied geanalyseerd. Als eerste worden de in en om het plangebied aanwezige 
risicobronnen voor de externe veiligheid geïnventariseerd. Indien mogelijk wordt eveneens 
ingegaan op de hoogte van het plaatsgebonden risico en groepsrisico als gevolg van deze 
risicobronnen. 

inventarisatie risicobronnen 
Met behulp van de via internet raadpleegbare Risicoatlas van de provincie Noord-Brabant zijn 
de in en in de omgeving van het plangebied aanwezige risicobronnen voor de externe 
veiligheid geïnventariseerd: 
- het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg; 
- het vervoer van gevaarlijke stoffen door hogedruk aardgastransportleidingen; 
- LPG-tankstation De Geffense Barrière; 
- LPG-tankstation De Lucht.  

vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
De Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer heeft recentelijk de vervoersstromen van 
gevaarlijke stoffen over de rijkswegen opnieuw geteld7.

Tabel 8.15  Vervoersintensiteiten (2008) 
Stof categorie LF1 LF2 LT1 LT2 GF3 
Tracé-gedeelten      
A59: Knoppunt Hitham – Knooppunt 
Paalgraven 

1839 3681 178 144 632 

Langs de A59 is geen sprake van een 10-6-PR-contour. Dit valt te concluderen door de 
intensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A59 te vergelijken met een 

                                              
7 Tellingen & telmethodiek vervoer gevaarlijke stoffen op de weg (inclusief evaluatie) 2005-2008.  
Website: www.rijkswaterstaat.nl/dvs/themas/veiligheid/extern/publicaties/index.jsp; geraadpleegd op 31 oktober 2008. 
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andere snelweg in de provincie Noord-Brabant, waarvan zowel de intensiteit van het vervoer 
van gevaarlijke stoffen als de 10-6-PR-contour bekend is.  

Dit is het geval met de A27 tussen Knooppunt Hooipolder en Gorinchem8. Langs deze weg is 
geen sprake van een overschrijding van de grenswaarde van het PR, terwijl de intensiteiten 
van het vervoer van gevaarlijke stoffen groter en de kenmerken van de wegen hetzelfde zijn 
(zie onderstaande tabel). 

Tabel 8.16  Vergelijking tussen A59 en A27: geen 10-6-PR-contour 
Stof categorie LF1 LF2 LT1 LT2 GF3 10-6-

PR
Tracé-gedeelten       
A59: Knoppunt Hitham –  
Knooppunt Paalgraven 

1839 3681 178 144 632 0 meter 

A27: Knooppunt Hooipolder – 
Provinciegrens 

9116 11846 973 244 1.706 0 meter 

Daarnaast is waarschijnlijk geen sprake van een overschrijding van de oriëntatiewaarde van 
het GR. In de Risicoatlas wegvervoer gevaarlijke stoffen blijft het GR langs de toenmalige 
A50 nabij tankstation De Lucht ver onder de oriënterende waarde. Daarbij zij opgemerkt dat 
de intensiteit van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de toenmalige A50 tijdens deze 
telling in 2002 groter was dan de huidige intensiteit op de A59. De vermoedelijke verklaring 
voor dit verschil betreft de openstelling van de A50 tussen Oss en Eindhoven in 2006. 

De overige wegen die zijn gelegen in het plangebied zijn allen gebiedsontsluitingswegen 
waarover geen structureel doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Hooguit 
vindt hier enig bestemmingsverkeer plaats dat gevaarlijke stoffen vervoert, bijvoorbeeld van 
en naar de enige Bevi-inrichting die in nabijgelegen gebied ten zuiden van de A59 is 
gevestigd. Dit is Tankstation De Haan aan de Brugstraat 82 in Vinkel. Deze beperkte 
intensiteit leidt ertoe dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gesteld kan 
worden dat op de wegen in en om het plangebied geen sprake is van een overschrijding van 
de grenswaarde van het PR dan wel oriënterende waarde van het GR. 

Buisleiding
In de omgeving van het gebied ligt een hogedruk aardgastransportleiding, welke uit 
meerdere leidingsstukken bestaat. De 10-6-PR-contouren van deze leidingen bedragen 
allemaal 0 meter9. Uit de onderstaande tabel blijkt dat het plangebied van het 
bedrijventerrein Heesch-west overlapt met de inventarisatie-afstand10 voor de 
groepsrisicoberekening. De inventarisatieafstanden zijn de afstanden die weergegeven zijn in 
de door Gasunie brief ‘eisen omgevingsdata in het kader van groepsrisicoberekeningen bij 
ruimtelijke ontwikkeling.   

In het beoogde plangebied ligt een aardgastransportleiding van Gasunie (zie onderstaande 
figuur). De leiding heeft een dikte van circa 18 inch en een druk van 40 bar. Dit geeft een 

                                              
8 De intensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de bijbehorende risicocontouren zijn 
gegeven in AVV, Risicoatlas wegvervoer gevaarlijke stoffen, 2003. 
9 Risicoberekening gastransportleiding A-527-05-KR-001 t/m 005, Gasunie, 3 juli 2009 met kenmerk DEI 
2009 M 0502 
10 Gasunie engineering and technology, “Eisen omgevingsdata in het kader van groepsrisicoberekeningen 
bij ruimtelijke ontwikkeling, revisie 4”, Groningen, september 2008. 
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inventarisatie-afstand van 200 meter11. Binnen deze afstand wordt de bevolkingsdichtheid 
geschat ten behoeve van de berekening van het groepsrisico. Uit de risicoberekeningen van 
Gasunie blijkt dat de 10-8-PR-contour en de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet wordt 
overschreden12.   

Figuur 8.5  Inventarisatie risicobronnen 

BEVI-inrichtingen
In de directe omgeving van het beoogde plangebied bevinden zich drie BEVI-inrichtingen:  

1. LPG tankstation de Geffense Barrière 
2. LPG tankstation De Lucht 
3. LPG Autofood Schuurmans

De Geffense Barrière  
Aan de Rijksweg 40 is het LPG-tankstation de Geffense Barrière gevestigd. De hoofdactiviteit 
is benzineservicestation. De Geffense Barrière valt onder de werkingssfeer van het 
Activiteitenbesluit en de werkingskracht van het BEVI. De inrichting heeft twee PR10-6

risicocontouren van respectievelijk 110 meter (vulpunt), 25 meter (LPG-reservoir). Binnen 
deze afstanden bevinden zich geen kwetsbare objecten.  

                                              
11 Deze afstand is bepaald door de Gasunie. Zie brief Gasunie 'EIsen omgevingsdata in het kader van 
groepsrisicoberekeningen bij ruimtelijke ontwikkeling, revisie 4'.  
12 Risicoberekening gastransportleiding A-527-05-KR-001 t/m 005, Gasunie, 3 juli 2009 met kenmerk 
DEI 2009 M 0502 

LPG de Geffense Barriere  

 LPG De Lucht  

LPG Autofood Schuurmans  

Aardgastransportleiding  
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De afstand van het invloedgebied bedraagt 150 meter, conform de wettelijk vastgestelde 
afstand van het vulpunt. Het groepsrisico wordt berekend aan de hand van het aantal 
mensen dat aanwezig is binnen het invloedgebied. Op basis van de luchtfoto's wordt geschat 
dat er binnen het invloedgebied (7 hectare) in de huidige situatie circa 55 personen aanwezig 
zijn.

Om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre sprake is van een overschrijding van de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico, is aansluiting gezocht bij de regels uit de handreiking 
“Groepsrisico bij LPG-tankstations & wijziging Revi13” van het RIVM. 

LPG-tankstation De Geffense Barrière heeft één ondergronds LPG-reservoir met een inhoud 
van 20 m3. Afhankelijk van de vraag of een LPG-tankstation bevoorraad wordt door een LPG-
tankauto die is voorzien van een hittewerende coating, leiden de in onderstaande tabel 
genoemde personenaantallen tot overschrijding van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico.  

Tabel 8.17  Maximaal toelaatbare personendichtheden 
LPG-
doorzet 
(m3/jr) 

Afstand vanaf het vulpunt tot (m) Oppervlak 
invloeds 
gebied 
(ha)

Max. personen-
dichtheid (ha-1)

PR-contour 
van 10-6/jaar 

grens
invloedsgebied 

Reservoir
20 m3

Reservoir
40 m3

<500 25 150 6,97 50 (344) 31 (213) 

500 - 
1.000

35 150 6,68 45 (301) 32 (214) 

>1.000 40 150 6,57 42 (276) 33 (217) 

Op basis van de maximaal toelaatbare personendichtheden in een invloedgebied kan worden 
geconcludeerd dat de personendichtheid in het invloedgebied van LPG-tankstation De 
Geffense Barrière in de huidige situatie niet leidt tot overschrijding van de oriëntatiewaarde 
van het groepsrisico. Immers, een personenaantal van 55 personen op een oppervlakte van 
circa 7 ha leidt tot een personendichtheid van circa 7,5 persoon per hectare.  

De Lucht
LPG-station De Lucht aan de Bosschebaan 116 heeft drie PR10-6 risicocontouren van 
respectievelijk 110 meter (vulpunt), 120 meter (LPG-reservoir) en 15 meter (LPG-
aflveringsinstallatie). Binnen deze afstanden bevinden zich twee kwetsbare objecten:  
- een deel van het perceel tegenover Bosschebaan 116; 
- wegrestaurant De Lucht.  

Het wegrestaurant De Lucht bevindt zich binnen de 10-6-PR-risicocontour van het LPG-
tankstation (zie afbeelding 8.6). In het vierde lid van artikel 14 van BEVI is opgenomen dat 
zich binnen de 10-6-PR-risicocontour uitsluitend (beperkt) kwetsbare objecten en geen BEVI 
inrichtingen mogen bevinden, voor zover deze een functionele binding hebben met risicovolle 
inrichtingen. Het wegrestaurant De Lucht bevindt zich op hetzelfde terrein als het LPG-
tankstation. Zij delen eenzelfde parkeerplaats en ontsluitingswegen. Hiermee kan worden 
geconcludeerd dat het wegrestaurant De Lucht gezien kan worden als een 'inrichting met 
functionele binding met de risicobron'.  

                                              
13 RIVM, “Groepsrisico bij LPG-tankstations & wijziging Revi”. Bilthoven, 20 december 2007. 
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Figuur 8.6  PR-risicocontouren en invloedgebied van het GR van LPG De Lucht 

De afstand van het invloedgebied bedraagt 150 meter, conform de wettelijk vastgestelde 
afstand van het vulpunt. Het groepsrisico wordt berekend aan de hand van het aantal 
mensen dat op een gegeven moment aanwezig is binnen het invloedgebied. Op basis van de 
luchtfoto's wordt geschat dat er binnen het invloedgebied (7 hectare) 140 personen 
aanwezig zijn.  

Op basis van de maximaal toelaatbare personendichtheden in een invloedgebied kan worden 
geconcludeerd dat de personendichtheid in het invloedgebied van LPG-tankstation De Lucht 
niet leidt tot overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. Immers, een 
personenaantal van 140 personen op een oppervlakte van circa 7 ha leidt tot een 
personendichtheid van circa 20 persoon per hectare. 
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Figuur 8.7  Invloedsgebied LPG De Lucht, Bosschebaan 116. Risicokaart Noord 
Brabant.

Autofood Schuurmans 
Zowel de 10-6-PR-contour als het invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico 
overlappen niet met de planlocatie. LPG Autofood Schuurmans behoeft daarom niet in deze 
analyse te worden betrokken. 

Autonome ontwikkelingen 
Deze paragraaf inventariseert de concrete ontwikkelingen die in de directe nabijheid van het 
beoogde bedrijventerrein zullen plaatsvinden. Deze ontwikkelingen zijn autonoom en vinden 
onafhankelijk van het bedrijventerrein plaats.  

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg 
De Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) heeft de groeiverwachtingen voor de periode tot 
2040 in beeld gebracht14. Samengevat komt dit neer op twee maximale groeiscenario’s voor 
2020 en 2040 (zie onderstaande tabel). 

Tabel 8.18  Schatting toename voor 2020 en 2040 per stofcategorie  
Stof categorie LF LT GF3 
Geschatte toename 2020 15 % 45 % 43 % 
Geschatte intensiteit 2040 23 % 110 % 124 % 

                                              
14  AVV, Toekomstverkenning vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2007, p. 19. 
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Deze toenames leiden tot hogere geschatte intensiteiten op de A59 tussen de knooppunten 
Hintham en Paalgraven. 

Tabel 8.19  Schatting toekomstige intensiteiten A59 
Stof categorie LF1 LF2 LT1 LT2 GF3 
Huidige intensiteit  1.839 3.681 178 144 632 
Geschatte intensiteit 2020 2.115 4.233 258 209 904 
Geschatte intensiteit 2040 2.262 4.528 374 302 1.416 

In de autonome situatie groeit de intensiteit van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
A59 naar verwachting terug naar het niveau van voor de openstelling van de A50 tussen Oss 
en Eindhoven (vergelijk de tabellen 8.33 en 8.34). In de autonome situatie leidt dit naar 
verwachting niet tot een overschrijding van de grenswaarde van het PR en/of de 
oriënterende waarde van het GR. 

Buisleidingen  
Er is geen aanleiding om aan te nemen dat de in het plangebied gelegen leidingen in de 
autonome situatie zullen wijzigen. 

LPG-tankstations 
Er is geen concrete aanleiding om aan te nemen dat de in en om het plangebied gelegen 
inrichtingen in de autonome situatie zullen veranderen. Beide LPG-tankstations zijn in het 
bezit van een geldende Wm-vergunning.  

8.4.3. Effecten externe ontsluiting 
Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein zijn zes alternatieven ontwikkeld. 
Deze alternatieven verschillen in de lengte en aansluiting op de snelweg. Voor het aspect 
externe veiligheid is het belangrijk om te kijken welke variant de meeste invloed heeft op het 
groepsrisico. Om dit te toetsen is er eerst gekeken naar de ligging van de route en 
vervolgens naar de ligging en concentratie van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten 
langs deze ontsluitingsvarianten.  

Er hoeven namelijk in beginsel geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in 
het gebied dat op meer dan 200 meter van een route of tracé ligt15.

Uit de inventarisatie blijkt overigens dat alle varianten ook binnen een afstand van 200 
meter van de snelweg A59 liggen. Alle varianten zijn geprojecteerd in relatief dunbevolkt 
gebied.  

Schatting vervoer gevaarlijke stoffen van en naar Heesch-West 
Over de verschillende ontsluitingsvarianten zal na realisering van Heesch-West vervoer van 
gevaarlijke stoffen plaatsvinden. De intensiteit van het toekomstige vervoer van gevaarlijke 
stoffen over de ontsluitingswegen is afhankelijk van de toekomstige invulling van 
bedrijventerrein Heesch-West. Hierover is in het kader van onderhavig besluit-MER de 
volgende aanname gehanteerd. 

Op het bedrijventerrein zijn bedrijven van milieucategorie één tot en met vier toegestaan. 
Het ligt niet in de verwachting dat BRZO-bedrijven een plek krijgen op het bedrijventerrein, 

                                              
15 Circulaire RNVGS, paragraaf 5.2.3 
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omdat het bevoegd gezag hiervoor ontheffing moet verlenen. Daarnaast heeft Waalboss de 
voorkeur om geen BRZO-bedrijven op bedrijventerrein Heesch-West te vestigen.  

Uit vergelijkingen met andere bedrijventerreinen van deze omvang blijkt dat zich in de regio 
Waalboss zelden bedrijven van de milieucategorie 4 of hoger op een regulier bedrijventerrein 
vestigen16. Uit deze inventarisatie blijkt dat minder dan een derde van de bedrijven van 
milieucategorie één tot en met drie actief bezig is met het transport van gevaarlijke stoffen. 
Bedrijven die anderszins met gevaarlijke stoffen werken, hebben vaak te maken met 
kleinschalig opslag voor eigen gebruik. Wij gaan er van uit dat zich op Heesch-West 45 
bedrijven zullen vestigen. Een derde van deze bedrijven krijgt te maken met kleinschalige 
opslag van gevaarlijke stoffen voor eigen gebruik, en daarmee het in beperkte mate 
vervoeren van gevaarlijke stoffen.  

Wij zijn er van uitgegaan dat deze 15 bedrijven eens per maand worden bezocht door een 
tankauto voor gevaarlijke stoffen. In een maand vinden in totaal van en naar het 
bedrijventerrein dus 30 keer verkeersbewegingen van vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 
Op jaarbasis komt dit dus neer op 360 verkeersbewegingen van gevaarlijke stoffen.  

Plaatsgebonden risico 
Deze verwachte toekomstige intensiteit van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
ontsluitingsweg(en) is dermate klein dat hoogstwaarschijnlijk geen sprake zal zijn van een 
overschrijding van de grenswaarde van het plaatsgebonden risico. 

Wat betreft dit aspect leidt geen van de ontsluitingsvarianten tot een negatief effect. 

Groepsrisico 
Deze verwachte toekomstige intensiteit van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 
ontsluitingsweg(en) is dermate klein dat hoogstwaarschijnlijk geen sprake zal zijn van een 
overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico. 

Wel zal op locaties langs de ontsluitingswegen waar sprake is van hogere 
bevolkingsconcentraties, een sterkere verhoging van het groepsrisico optreden dan elders 
langs de ontsluitingstracés. Hierop is in onderstaand overzicht nader ingegaan. Per 
voorgesteld ontsluitingstracé is een raming gemaakt van het aantal personen dat zich na 
realisering van betreffend tracé en het bedrijventerrein Heesch-West binnen een zone van 
200 meter tot de as van bijbehorend ontsluitingstracé bevindt. Er hoeven namelijk in 
beginsel geen beperkingen aan het ruimtegebruik te worden gesteld in het gebied dat op 
meer dan 200 meter van een route of tracé ligt17. Hoe meer personen zich binnen deze zone 
bevinden, hoe meer personen bij uitvoering van die variant te maken krijgen met een 
verhoging van het groepsrisico. 

                                              
16 Na een analyse met behulp van www.bedrijvenlocaties.nl 
17 Circulaire RNVGS, paragraaf 5.2.3 
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Tabel 8.20 Effecten alternatief 1: Directe aansluiting op A59 
Lengte 5,4 km 
Aansluiting op A59 bij drie nieuwe aansluitingen ten noorden van wegrestaurant De Lucht 
Bevolkingsconcentratie route 1.700  
Bijzonderheden Groot deel van de nieuwe infrastructuur bevindt op het bedrijventerrein 
overschrijding norm 
PR verwacht? 

nee 

overschrijding norm  
GR verwacht? 

nee 

toename GR verwacht  ja 

Tabel 8.21 Effecten alternatief 2a: Parallelweg Bosschebaan - Rekken 
Lengte 5,4 km 
Aansluiting op A59 bij twee nieuwe aansluitingen bij afslag Nuland en Oss 
Bevolkingsconcentratie 
route 

700

Bijzonderheden 2/3 van de weg op te waarderen infrastructuur, 1/3 nieuwe infrastructuur 
overschrijding norm 
PR verwacht? 

Nee

overschrijding norm  
GR verwacht? 

Nee

toename GR verwacht  Ja 

Tabel 8.22 Effecten alternatief 2b: Parallelweg met minimale koppeling 
onderliggend wegennet 
Lengte 5.4 km 
Aansluiting op A59 bij drie nieuwe aansluitingen bij afslag Nuland en Oss 
Bevolkingsconcentratie 
route 

700

Bijzonderheden twee nieuwe turbo rotondes bij afslag Oss 
overschrijding norm 
PR verwacht? 

Nee

overschrijding norm  
GR verwacht? 

Nee

toename GR verwacht  Ja 

Tabel 8.23 Effecten Alternatief 2c: Verlengde parallelweg 
Lengte 7.7 km 
Aansluiting op A59 bij twee nieuwe aansluitingen bij afslag Oss en Kruisstraat, een nieuwe viaduct bij 

afslag Nuland 
Bevolkingsconcentratie 
route 

1.700

Bijzonderheden langste route, gaat door een recreatiegebied 
overschrijding norm 
PR verwacht? 

Nee

overschrijding norm  
GR verwacht? 

Nee

toename GR verwacht  Ja 
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Tabel 8.24 Effecten alternatief 2d: Parallelweg met halve aansluiting A59 
Lengte 5.8 km 
Aansluiting op A59 bij vier nieuwe aansluitingen bij afslag Nuland, De Lucht en afslag Oss 
Bevolkingsconcentratie 
route 

2.200

Bijzonderheden nieuwe aansluiting bij De Lucht, afslag Nuland en Oss 
overschrijding norm 
PR verwacht? 

Nee

overschrijding norm  
GR verwacht? 

Nee

toename GR verwacht  Ja 

Tabel 8.25 Effecten alternatief 3: Eenzijdige ontsluiting via parallelweg 
Lengte 5.4 km 
Aansluiting op A59 bij drie nieuwe aansluiting bij afslag Oss 
Bevolkingsconcentratie 
route 

2.230

bijzonderheden twee nieuwe turborotonde bij afslag Oss; groot deel van de infrastructuur bevindt 
zich op het bedrijventerrein.  

overschrijding norm 
PR verwacht? 

Nee

overschrijding norm  
GR verwacht? 

Nee

toename GR verwacht  Ja 

Conclusie effecten externe ontsluiting 
Verder leidt de ontwikkeling van het bedrijventerrein tot een toename van het groepsrisico 
als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A59 en over de ontsluitingswegen 
die het toekomstige bedrijventerrein verbinden met de A59. De ontsluitingsvarianten leiden 
naar verwachting allen tot een min of meer vergelijkbare numerieke toename van de hoogte 
van het groepsrisico. De ontsluitingsvarianten leiden derhalve niet tot onderscheidende 
effecten ten aanzien van het aspect externe veiligheid. 

Tabel 8.26 Overzicht effecten externe ontsluitingsstructuur
Criterium HSAO 1 2a 2b 2c 2d 3 
overschrijding 10-6

PR 
nee nee nee Nee nee nee nee 

effectbeoordeling 
PR 

0 0 0 0 0 0 0 

overschrijding OW 
GR door A59  

nee niet 
uitgesloten 

niet
uitgesloten 

niet
uitgesloten 

niet
uitgeslote
n

niet
uitgesloten 

niet
uitgesloten 

overschrijding OW 
GR door 
ontsluitingsweg 

nee nee nee Nee nee nee nee 

overschrijding OW 
GR door LPG-
tankstations 

nee nee nee Nee nee nee nee 

overschrijding OW 
GR door buisleiding 

nee nee nee Nee nee nee nee 

effectbeoordeling 
GR

 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 
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8.4.4. Effecten inrichting en gebruik bedrijventerrein 
Pm Wordt later ingevuld 

8.4.5. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA 
Externe ontsluiting 
Voor dit onderdeel is er weinig aanleiding en ook geen relevante mogelijkheid voor het 
treffen van aanvullende maatregelen. 

Inrichting bedrijventerrein 
Wordt later ingevuld 

8.5. Samenvatting en waardering effecten 

8.5.1. Conclusies effecten externe ontsluiting 
Wegverkeerslawaai 
Alle alternatieven leiden tot een verminderde akoestische kwaliteit ten opzichte van de 
referentiesituatie. Dit komt doordat de realisatie van het bedrijventerrein altijd zal leiden tot 
een toename van het wegverkeer rondom het plangebied. De geluidstoename is in absolute 
zin zeer beperkt. De verschillen tussen de alternatieven zijn voor dit aspect beperkt. In de 
onderstaande tabel zijn de wel optredende verschillen zichtbaar gemaakt. Op hoofdlijnen 
wordt geconcludeerd dat de alternatieven 2d en 3 (relatief gezien) het beste scoren en 
alternatief 2b het slechtst. Deze beperkte verschillen in geluidsbelasting tussen de 
alternatieven hebben niet geleid tot verschillen in de eindbeoordeling. 

Luchtkwaliteit
Alle alternatieven veroorzaken een zeer beperkte concentratietoename van 
luchtverontreinigende stoffen. Alle alternatieven voldoen echter zowel in 2015 als 2020 aan 
de grenswaarden voor NO2 en PM10. Alle alternatieven veroorzaken in 2020 een beperkte 
emissietoename van luchtverontreinigende stoffen ten opzichte van de referentiesituatie, in 
2015 is er geen relevante verandering in de emissie van luchtverontreinigende stoffen ten 
opzichte van de referentiesituatie. Er is niet een alternatief dat significant beter scoort dan 
anderen alternatieven. Vanuit luchtkwaliteit is er geen onderscheid tussen de verschillende 
alternatieven.  

Externe veiligheid 
De ontwikkeling van het bedrijventerrein leidt in alle alternatieven tot een beperkte toename 
van het groepsrisico als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de A59 en over 
de ontsluitingswegen die het toekomstige bedrijventerrein verbinden met de A59. Er zijn op 
dit punt geen relevante verschillen tussen de alternatieven. Het plaatsgebonden risico wordt 
nergens overschreden. 
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Tabel 8.26  Beoordeling ontsluitingsalternatieven voor leefomgevingskwaliteit
Aspect Criterium Waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 
Geluid Geluidshinder wegverkeer - - -/-- - 0/- 0/- 

Luchtkwaliteit - Verandering oppervlakte 
concentratieniveaus NO2/ 
PM10 

0 0 0 0 0 0 

- Emissie luchtverontreinigende 
stoffen

- - - - - - 

Externe veiligheid  - toename groepsrisico 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Eindbeoordeling - - - - - - 

8.5.2. Conclusies effecten inrichting bedrijventerrein 
PM (wordt later ingevuld) 
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9. Bodem en water 

9.1. Toetsingscriteria en onderzoeksmethodiek 

Overzicht toetsingscriteria  
In dit hoofdstuk worden de effecten van de voorgenomen maatregelen in het plangebied op 
de thema’s bodem en water besproken. In tabel 9.1 zijn de toetsingscriteria opgenomen 
waarop de alternatieven voor dit thema getoetst zullen worden. Deze criteria zijn afgeleid uit 
de relevante beleidskaders (zie bijlage 2). Bij de beoordeling worden de effecten zoveel als 
mogelijk gekwantificeerd. Daarnaast wordt aan de hand van het beleid bepaald in welke 
mate een verandering van een criterium als negatief, zeer negatief of juist als positief bezien 
moet worden.  

Tabel 9.1  Toetsingscriteria aspecten bodem, grond- en oppervlaktewater 

Aspect Te beschrijven effecten / criteria Onderzoeksmethodiek 

Bodem - effecten op Peelrandbreuk 
- hoeveelheid grondverzet 
- effecten op bodemkwaliteit 

- beschrijvend 
- kwalitatief 
- beschrijvend 

Grondwater - inpassing in natuurlijk systeem 
- infiltratie mogelijkheden 
- effecten op grondwaterkwaliteit 

- beschrijvend 
- beschrijvend 
- beschrijvend 
- beschrijvend 

Oppervlakte-
water

- inpassing in regionaal systeem 
- realisatie stedelijke en regionale 

wateropgave 
- effecten op de waterkwaliteit 
- inpassing en beheer 

watersysteem 

- beschrijvend 
- beschrijvend 
- beschrijvend 
- beschrijvend 
- beschrijvend 

Waterketen - drinkwatergebruik en 
besparingsmogelijkheden 

- belasting van de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie 
met hemelwater 

- beschrijvend 

- beschrijvend 

Onderzoeksmethodiek 
De beoordeling van de effecten vindt overwegend plaats op basis van een kwalitatieve 
beoordeling. Hierbij is rekening gehouden met de bodemkundige en waterhuishoudkundige 
gebiedseigenschappen. Voor inzicht in de bodemkundige en waterhuishoudkundige 
eigenschappen is gebruik gemaakt van algemeen informatiemateriaal zoals bodem- en 
grondwaterkaarten. Daarnaast is gebruik gemaakt van het grondwaterdatabank DINO van 
TNO. Verder zijn aanvullend gegevens over het oppervlaktewatersysteem opgevraagd bij het 
Waterschap Aa en Maas. Tegelijkertijd met het opstellen van het MER wordt er gewerkt aan 
een waterhuishoudingsplan voor het bedrijventerrein Heesch West.  De kennis en informatie, 
die opgedaan is bij het opstellen van het waterhuishoudingsplan is verwerkt in het MER. Ten 
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behoeve van het waterhuishoudingsplan zijn hydraulische modelberekeningen uitgevoerd 
met het hydraulische model SOBEK. Hiermee zijn de inundatierisico's vanuit het bestaand 
watersysteem berekend. Tevens is hiermee de wateropgave voor het bedrijventerrein 
berekend. 

9.2. Bodem

9.2.1. Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

Maaiveldhoogte  
Een detail van de algemene hoogtekaart Nederland (AHN) ter hoogte van het plangebied is 
weergegeven in afbeelding 7.1. Het maaiveld ligt het hoogst in het oosten van het gebied. 
Het verloopt van circa NAP 6,0 m in het oosten naar circa NAP 5,3 m in het noordwesten en 
circa NAP 5,0 m in het zuidwesten van het plangebied. In het zuidwesten ligt het maaiveld 
het laagst. [lit.1.] 

Afbeelding 9.1. Detail van de AHN ter hoogte van het plangebied met breuklijn 

Bodemopbouw  
Door het oostelijke deel van het gebied loopt een geologische breuk, de Peelrandbreuk, 
waarvan de locatie is weergegeven in afbeelding 9.1. Dit houdt in dat daar een discontinuïteit 
in de bodemopbouw aanwezig is, waardoor de geologische pakketten niet op elkaar 
aansluiten. Bij de Peelrandbreuk is het breukvlak slecht waterdoorlatend.  

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit kalkloze zandgronden (beekeerdgronden). Daarnaast 
komen ten zuiden van de Raktstraat nog dikke eerdgronden voor (lage enkeergronden) en 
tussen de Koksteeg en de Zoggelsestraat humuspodzolgronden (veldpodzolgronden en 
laarpodzolgronden). Alle bodemtypes bestaan uit leemarm en zwak lemig zand. 
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De geologische pakketten ten oosten van de breuk liggen hoger dan ten westen hiervan. De 
bodemopbouw ten westen en ten oosten van de breuk is weergegeven in respectievelijk de 
tabellen 9.2 en 9.3. Er is geen deklaag aanwezig. Voor de waterhuishouding is vooral de 
bovenste laag van belang. [lit. 1.] 

Tabel 9.2 Bodemopbouw plangebied ten westen breuklijn (bron: dinoloket TNO) 
Diepte (m 
NAP)

Bodem materiaal KD-
waarde
(m2/d)

+5 tot –55/-60 1ste watervoerende pakket 
(formatie Veghel en 
Sterksel) 

zand, tot –5 m NAP 
fijn, daarna 
matig/sterk grof 

500-1500 

-60 tot –110 scheidende laag 
(formatie Kedichem en 
Tegelen) 

zand, fijn kleiig 
klei, siltig 

200-400 

-110 tot –190 2de watervoerende pakket - 500-1000 

Tabel 9.3 Bodemopbouw plangebied ten oosten breuklijn (bron: dinoloket TNO) 
Diepte (m 
NAP)

bodem materiaal KD-
waarde
(m2/d)

+5 tot -40 1ste watervoerende pakket 
(formatie Veghel en 
Sterksel) 

zand, tot –5 m NAP 
fijn, daarna 
matig/sterk grof 

500-1500 

-40 tot -65 scheidende laag 
(formatie Kedichem en 
Tegelen) 

zand, fijn kleiig 
klei, siltig 

200-400 

-65 en dieper 2de watervoerende pakket - 500-1000 

Uit de tabellen kan afgeleid worden dat de invloed van aanwezigheid van de breuk ter 
plaatse van het plangebied op de grondwaterstromen beperkt is, hetgeen ook bevestigd is 
door het waterschap.

Bodemkwaliteit 
De kwaliteit van de bodem staat onder invloed van het landbouwkundig gebruik. De 
verwachting is dat de belasting van de bodem door meststoffen op termijn zal worden 
gereduceerd.  

9.2.2. Effecten aanleg en opwaardering externe ontsluitingswegen 
Effecten op de Peelrandbreuk 
Het eerste watervoerend pakket aan de westzijde van de breuk reikt tot ca. 55 à 60 m diep 
en aan de oostzijde tot ca. 40 m diep. Voor de realisatie van de ontsluitingen zijn geen diepe 
graafwerkzaamheden voorzien, waarmee er relevante invloed op de aanwezigheid van de 
Peelrandbreuk te verwachten zijn. De alternatieven zijn daarom neutraal beoordeeld. 

Grondverzet 
Ten behoeve van de wegstabiliteit wordt rekening gehouden met het aanbrengen van een 
zandcunet onder de wegen. Om wateroverlast te voorkomen dient rekening gehouden te 
worden met het extra ophogen van de wegen. De afgraving en ophoging hebben een nadelig 
milieueffect vanwege verstoring van het leefmilieu. De grondaanvoer heeft een nadelig 
milieueffect vanwege de transportbewegingen. Voor het bedrijventerrein wordt uitgegaan 
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van een integrale ophoging, waarmee ook de wegen in het plangebied opgehoogd zullen 
worden. Alternatieven waarbij weglengte van de externe ontsluitingswegen groter is, scoren 
negatief op het criterium grondverzet. Bij de aanleg van een nieuwe ontsluiting wordt hierbij 
uitgegaan van meer grondverzet dan bij het opwaarderen van bestaand infrastructuur. 
Verder dient rekening gehouden te worden met extra grondaanvoer in geval van een nieuwe 
snelwegaansluiting met hoge opritten. 

Tabel 9.4  Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema bodem 
Alternatief waardering toelichting 

Alternatief 1 - De nieuw aan te leggen infrastructuur blijft beperkt tot een 
nieuwe aansluiting op de A59 bij Heesch West.  
Er is sprake van een nieuwe wegaansluiting met viaduct en 
hoge opritten.

Alternatief 2A - De nieuwe infrastructuur bestaat zowel uit de nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss tot aan de 
Bosschebaan, als uit het opwaarderen van de Bosschebaan 
en Rekken.  

Alternatief 2b - De nieuwe infrastructuur bestaat zowel uit de nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss tot aan de 
Bosschebaan, als uit het opwaarderen van de Bosschebaan 
en Rekken. 

Alternatief 2c -/-- De nieuwe infrastructuur bestaat zowel uit de nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss tot aan de 
Bosschebaan, als uit het opwaarderen van de Bosschebaan 
en Rekken én een verlengde parallelweg via 
opgewaardeerde Coppensdijk/Graafsebaan.

Alternatief 2d  -/-- De nieuwe infrastructuur bestaat zowel uit de nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss tot aan de 
Bosschebaan, als uit het opwaarderen van de Bosschebaan 
en Rekken én nieuwe (halve) aansluitingen vanaf de A59 bij 
Heesch West. 

Alternatief 3 0/- De nieuw aan te leggen infrastructuur blijft beperkt tot een 
nieuwe parallelroute vanaf de aansluiting Oss. 

Bodemkwaliteit 
De aanleg en het gebruik van de wegen leveren verschillende risico’s op voor de bodem-
kwaliteit: 
- het risico van verspreiding van bestaande bodemverontreinigingen; 
- het risico van het ontstaan van nieuwe verontreinigingen als gevolg van run-off en 

verwaaiing vanaf vervuild wegdek.  

Het autoverkeer op de wegen produceert milieubelastende stoffen door verbranding van 
brandstoffen, slijtage van auto's en wegdek, corrosie van wegmeubilair, uitloging van 
wegenbouwmateriaal, onkruidbestrijdingsmiddelen, wegenzout, etc. Er wordt er van 
uitgegaan dat er langs de wegen bermsloten aangelegd worden, waarbij het water vanaf het 
wegdek vrij af stroomt naar de berm. Uit onderzoek naar de mate van verontreiniging, blijkt 
dat het grootste deel van de verontreinigingen accumuleert in de toplaag van de bodem [ref. 
4]. Hierdoor worden er geen relevante milieueffecten verwacht als gevolg van de emissies 
vanaf het wegdek. De alternatieven worden daarom neutraal beoordeeld. 

PM beoordeling doorsnijding (eventuele) bestaande bodemverontreinigingen. 
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9.2.3. Effecten inrichting en gebruik bedrijventerrein 
PM 

9.2.4. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA 
Aanvullende maatregelen ontsluiting 
Ten aanzien van het aspect bodem zijn de volgende aanvullende maatregelen mogelijk: 
- In geval van doorkruising van de ontsluitingswegen van een bodemverontreiniging, dient 

rekening gehouden te worden met het saneren van de verontreiniging; 
- Bij voorkeur geen gebruik maken van uitloogbaar wegmeubilair om verontreiniging van 

de bodem te voorkomen. 
- Het beperken van het transport van de grond, door grond dat vrijkomt bij 

graafwerkzaamheden voor grondverbetering onder de wegen af te zetten in de directe 
omgeving (of bijvoorbeeld te benutten voor het ophogen van het bedrijventerrein). 

9.3. Grondwater 

9.3.1. Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
Grondwaterstand
De zuidwestelijke hoek (dalvormige laagte met veen) is met grondwatertrap II relatief nat. 
Het centrale deel valt hoofdzakelijk onder grondwatertrap III en is daarmee ook relatief nat. 
Het zuidelijk deel valt onder grondwatertrap V en VI en is daarmee relatief droger. Volgens 
het Concept Waterplan Bernheze heeft het plangebied een gemiddeld hoogste 
grondwaterstand (GHG) en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van 25-75 cm en 
100-150 cm beneden maaiveld. Om hydrologisch neutraal te bouwen zijn extra maatregelen 
nodig voor de beperkt geschikte gebieden met een GHG tussen de 50-75 cm beneden 
maaiveld. Voor gebieden met een GHG tussen de 25-50 cm beneden maaiveld, die eigenlijk 
niet geschikt zijn voor bebouwing, zijn ingrijpende ophogingen nodig (verlagingen van de 
grondwaterstand zijn tegenwoordig niet meer aan de orde) [lit. 2.]. Uit onderzoek in 2007 
blijkt verder dat er geen wijstverschijnselen optreden in het plangebied ten gevolge van de 
Peelrandbreuk [lit. 3.]. 

Grondwaterkwaliteit 
Qua grondwater is in een groot deel van het plangebied sprake van ijzerrijk grondwater  
afkomstig van de Peelhorst) en lokale kwel (agrarische percelen). Momenteel komt het 
grondwater alleen nog voor in de sloten. Het grondwater is negatief beïnvloed door het 
landbouwkundige gebruik en de waterkwaliteit voldoet niet aan de normen van het maximaal 
toelaatbare risiconiveau (MTR-norm). Het grondwater bevat in de huidige situatie een te 
hoge concentratie nitraat. Tevens worden de normen voor koper, nikkel en zink 
overschreden. Er wordt geen noemenswaardige verontreiniging via het grondwatersysteem 
verspreid [lit. 2.]. 

Grondwaterwinning
Ten westen van het plangebied ligt het grondwaterwingebied Nuland met hieromheen een 
grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwaterbeschermingsgebied Nuland bestaat uit 
verschillende zones: het waterwingebied en de 25- en 100 jaarsbeschermingszones. 
In het waterwingebied (het puttenveld) wordt het drinkwater daadwerkelijk gewonnen en 
zijn in principe alleen die activiteiten en ontwikkelingen toegestaan die in verband staan met 
de openbare drinkwatervoorziening.  
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De beschermingszone ligt als een schil rond het waterwingebied. De grondwaterwinning ligt 
ten noorden van de snelweg A59. De zones van de beschermingsgebieden liggen aan 
weerszijden van de snelweg.   

Afbeelding 9.2  Weergave waterwingebied en grondwaterbeschermingsgebied 

Ontwikkelingen
Door toenemende grondwateronttrekkingen kan de verdroging toenemen, waardoor er een 
grotere behoefte is aan wateraanvoer. Tevens zal er een afname zijn in het gebruik van 
grondwater voor industrieel gebruik en drinkwaterbereiding.  

9.3.2. Effecten aanleg en opwaardering externe ontsluitingswegen 
inpassing in natuurlijk systeem 
Er wordt er van uitgegaan dat de ontsluitingswegen voor voldoende drooglegging en 
ontwateringsdiepte opgehoogd worden. Drainagevoorzieningen zullen in principe boven de 
bestaande gemiddelde hoogste grondwaterstanden aangelegd worden. Hierdoor zal geen 
verstoring van het natuurlijk grondwatersyteem plaatsvinden. De alternatieven worden 
daarom neutraal beoordeeld. 

infiltratie mogelijkheden 
De ontsluitingswegen leiden tot een toename van de verharding, waardoor het hemelwater 
niet meer in de bodem zal infiltreren, maar afgevoerd zal worden naar bermsloten. In de 
bermsloten zal een deel van het water van de wegverharding infiltreren. Het overig deel van 
het water zal afgevoerd worden naar de watergangen in de omgeving. Alternatieven met een 
grote toename van het verhard oppervlak scoren hierdoor slechter. 

Grondwaterwingebied 

25 jaarbeschermingszone 

100 jaarbeschermingszone 
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Tabel 9.5  Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema grondwaterstand 
Alternatief waardering toelichting 

Alternatief 1 0/- De toename van de verharding blijft beperkt tot een nieuwe 
aansluiting op de A59 bij Heesch West.

Alternatief 2A - De toename van de verharding bestaat zowel uit de nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss tot aan de 
Bosschebaan, als uit het opwaarderen van de Bosschebaan 
en Rekken.  

Alternatief 2b - De toename van de verharding bestaat zowel uit de nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss tot aan de 
Bosschebaan, als uit het opwaarderen van de Bosschebaan 
en Rekken. 

Alternatief 2c - De toename van de verharding bestaat zowel uit de nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss tot aan de 
Bosschebaan, als uit het opwaarderen van de Bosschebaan 
en Rekken én een verlengde parallelweg via 
opgewaardeerde Coppensdijk/Graafsebaan.

Alternatief 2d  - De toename van de verharding bestaat zowel uit de nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss tot aan de 
Bosschebaan, als uit het opwaarderen van de Bosschebaan 
en Rekken én een nieuwe (halve) aansluitingen vanaf de 
A59 bij Heesch West. 

Alternatief 3 0/- De toename van de verharding blijft beperkt tot een nieuwe 
parallelroute vanaf de aansluiting Oss. 

Effecten op grondwaterkwaliteit 
Het autoverkeer op de wegen produceert milieubelastende stoffen door verbranding van 
brandstoffen, slijtage van auto's en wegdek, corrosie van wegmeubilair, uitloging van 
wegenbouwmateriaal, onkruid-bestrijdingsmiddelen, wegenzout, etc. Er wordt er van 
uitgegaan dat er langs de wegen bermsloten aangelegd worden, waarbij het water vanaf het 
wegdek vrij af stroomt naar de berm. Uit onderzoek naar de mate van verontreiniging, blijkt 
dat het grootste deel van de verontreinigingen accumuleert in de toplaag van de bodem [ref. 
4]. Door periodiek de slib en/of grondlaag van de infiltratievoorziening te vervangen 
wordt doorslag van verontreinigingen naar grondwater in principe voorkomen. 
Desondanks is er sprake van een risico op grondwaterverontreiniging, hetgeen te meer 
van belang is vanwege het grondwaterbeschermingsgebied van de grondwaterwinning 
Nuland.  

De regionale watergangen wateren af in westelijke richting, waarbij de Groote en Kleine 
Wetering door het grondwaterwingebied lopen. Een potentiële verontreiniging van het 
oppervlaktewater vormt hiermee ook een potentiële verontreiniging van het grondwater 
in het grondwaterbeschermingsgebied. Verder is van belang dat in bepaalde 
alternatieven de ontsluitingswegen zelf in het grondwaterbeschermingsgebied liggen. 
Alternatieven met ontsluitingswegen door het grondwaterbeschermingsgebied scoren 
slechter omdat hier een groter risico is op grondwaterverontreiniging. 
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Tabel 9.6  Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema grondwaterkwaliteit
alternatief waardering toelichting 

Alternatief 1 0/- De ontsluitingswegen liggen niet in het 
grondwaterbeschermingsgebied. Het afstromend 
hemelwater wordt afgevoerd via bermsloten afgevoerd op 
watergangen die het grondwaterbeschermingsgebied 
doorkruizen. 

Alternatief 2A - Een deel van de ontsluitingswegen ligt in het 
grondwaterbeschermingsgebied. Het afstromend 
hemelwater van het resterend deel wordt afgevoerd via 
bermsloten afgevoerd op watergangen die het 
grondwaterbeschermingsgebied doorkruizen. 

Alternatief 2b - Een deel van de ontsluitingswegen ligt in het 
grondwaterbeschermingsgebied. Het afstromend 
hemelwater van het resterend deel wordt afgevoerd via 
bermsloten afgevoerd op watergangen die het 
grondwaterbeschermingsgebied doorkruizen. 

Alternatief 2c -/-- Een deel van de ontsluitingswegen ligt in het 
grondwaterbeschermingsgebied. Het afstromend 
hemelwater van het resterend deel wordt afgevoerd via 
bermsloten afgevoerd op watergangen die het 
grondwaterbeschermingsgebied doorkruizen. Het tracé door 
het grondwaterbeschermingsgebied is relatief lang. 

Alternatief 2d  - Een deel van de ontsluitingswegen ligt in het 
grondwaterbeschermingsgebied. Het afstromend 
hemelwater van het resterend deel wordt afgevoerd via 
bermsloten afgevoerd op watergangen die het 
grondwaterbeschermingsgebied doorkruizen. 

Alternatief 3 0/- De ontsluitingswegen liggen niet in het 
grondwaterbeschermingsgebied. Het afstromend 
hemelwater van het resterend deel wordt afgevoerd via 
bermsloten afgevoerd op watergangen die het 
grondwaterbeschermingsgebied doorkruizen. 

9.3.3. Effecten inrichting en gebruik bedrijventerrein 
PM 

9.3.4. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA 
Aanvullende maatregelen ontsluiting 
Ten aanzien van het aspect grondwater zijn de volgende aanvullende maatregelen mogelijk: 
- Het afvoeren van het afstromend hemelwater naar een infiltratievoorziening bijvoorbeeld 

door het toepassen van een zaksloot (een droogstaande bermsloot, waarin het water de 
grond in kan infiltreren). 

- Bij wegen in het grondwaterbeschermingsgebied, het verzamelen van het afstromend 
hemelwater door middel van hemelwaterleidingen waarmee het water afgevoerd wordt 
naar een centrale bergings- en zuiveringsvoorziening buiten het 
grondwaterbeschermingsgebied. 

- Bij voorkeur geen gebruik maken van uitloogbaar wegmeubilair om verontreiniging van 
het grondwater te voorkomen. 
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9.4. Oppervlaktewater 

9.4.1. Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
Afbeelding 9.3 geeft het oppervlaktewatersysteem ter hoogte van de locatie van het beoogde 
bedrijventerrein weer. Hierin zijn naast de leggerwaterlopen en schouwsloten ook de 
aanwezige stuwen opgenomen. Het plangebied bevindt zich in het noordelijke deel van het 
stroomgebied van de Groote Wetering. 

In het plangebied komen de volgende leggerwatergangen voor. In het centrum van het 
plangebied begint de Kleine Wetering, die naar het westen afwatert. In het noorden van het 
plangebied ligt de Rijtsche Loop, die ook in westelijke richting afwatert. Benedenstrooms van 
het plangebied gaat de Rijtsche Loop over in de Kleine Wetering. Uit het plangebied wateren 
ook twee (naamloze) leggerwatergangen in zuidelijke richting af op de Vinkelsche Loop, die 
ten zuiden van het plangebied ligt. De Vinkelsche Loop watert in westelijke richting af, via 
een stuw, op de Groote Wetering. De Kleine Wetering watert in de winter onder vrij verval af 
op de Groote Wetering en in de zomer door middel van een afwateringsgemaal.  

Niet alleen het plangebied watert af via dit waterlopenstelsel. Ook een groot deel van het 
bovenstrooms gelegen gebied (ten oosten van het plangebied tot voorbij Heesch) behoort tot 
het stroomgebied van de Groote Wetering. Aanvoer op het watersysteem van het plangebied 
vindt plaats door de afvoer van neerslag in het bovenstroomse gebied en door drie 
overstorten te Heesch. Er vindt geen externe waterinlaat plaats vanuit andere 
stroomgebieden. [lit. 1.] 

Legenda

Plangebied

Leggerwaterloop

Schouwsloot 

Stuw
Stroomrichting4,70 m+NAP 

4,31 m+NAP 

4,58 m+NAP 

5,21 m+NAP 

4,90 m+NAP 

Rijtsche Loop 

Kleine Wetering 

Vinkelsche Loop 

Verbindingswatergang 
tussen Rijtsche Loop 
en Vinkelsche Loop 

Afbeelding 9.3 Detailweergave van het plangebied, met de aanwezige 
leggerwaterlopen, schouwsloten en stuwen
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In de Rijtsche Loop is thans een duiker aanwezig, die de afvoer door de Rijtsche Loop 
beperkt (op de afbeelding aangegeven als ''knijpduiker''). Hierdoor stroomt het water bij 
piekafvoer voornamelijk richting de Vinkelsche Loop. 

Waterpeilen
De afwatering van het plangebied vindt hoofdzakelijk plaats via de Noord-Zuid georiënteerde 
leggerwaterloop in het centrum van het plangebied, die via de Vinkelsche Loop afwatert op 
de Groote Wetering. De peilen van de waterlopen worden gereguleerd door middel van 
stuwen. In afbeelding 9.4 zijn het zomerpeil en winterpeil in de leggerwaterlopen 
weergegeven (in groen). De peilen zijn afgeleid van de stuwhoogten van de aanwezige 
stuwen. [lit. 1.] 

Drooglegging 
Een overzicht van de in het gebied voorkomende gemiddelde droogleggingen wordt ook 
gegeven in afbeelding 6.4 (in blauw). De droogleggingen in het westen zijn thans ongeveer 
0,65 á 0,70 m bij een gemiddelde winterafvoer in de waterlopen die behouden blijven. In het 
oosten zijn de droogleggingen in die situatie groter: 0,90 á 1,3 m. In de zomer is de 
drooglegging gemiddeld kleiner doordat het grondwaterpeil wordt opgezet om te bufferen 
voor droge perioden: 0,2 á 0,4 m in het westen, 0,9 m in het oosten. [lit. 1.] 

Afbeelding 9.4 Het waterpeil en de drooglegging in het plangebied 

Regionale wateropgave 
Het plangebied heeft thans een lage ligging. Hierdoor vindt er inundatie van delen van het 
plangebied plaats bij hevige buien. Door deze inundatie wordt er water op maaiveld 
geborgen. Een deel van het plangebied was daarom in het Waterbeheersplan [ref. 5] 
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aangewezen als ‘zoekgebied voor de noodopvang voor pieken’ in de wateraanvoer. 
Ondertussen is het gebied niet meer aangewezen als zoekgebied voor waterberging. Bij de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein geldt wel een extra wateropgave voor het 
compenseren van negatieve invloeden van de ontwikkeling op het regionale watersysteem. 

Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal de inundatie vanuit de regionale 
watergangen opgeheven worden bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein door het 
integraal ophogen van het bedrijventerrein. Het gevolg hiervan is dat er geen water meer op 
maaiveld geborgen wordt. Om dit te compenseren dient extra waterberging gerealiseerd te 
worden in de vorm van open water of een noodoverloop gebied. Voor de extra waterberging 
voor het bedrijventerrein vanwege de locatiekeuze is bepaald, dat deze een omvang dient te 
krijgen van ca. 4 ha. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze regionale waterberging 
direct ten oosten van het bedrijventerrein wordt aangelegd. 

Oppervlaktewaterkwaliteit 
Er zijn geen waterkwaliteitsgegevens beschikbaar in het gebied. De waterkwaliteit wordt 
bepaald door het huidige landbouwkundige gebruik. Hiermee is de verwachting dat er sprake 
is van eutroof water met verhoogde gehalten stikstof en fosfaat. 

Voor de toekomstige situatie wordt rekening gehouden met de toekomstige ontwikkeling van 
woningbouw aan de westzijde van Heesch en inrichting van een verwevingsgebied wonen 
tussen de woningbouw en het bedrijventerrein Heesch-West. Deze ontwikkelingen zullen 
naar verwachting resulteren tot een verbetering van de waterkwaliteit. 

Verdere verbetering van de waterkwaliteit is voorzien door aanleg van natuurvriendelijke 
oevers is voorzien langs de Kleine Wetering en de Rijtsche Loop. Het betreft de volgende 
trajecten: 
-  Het deel van de Rijtsche Loop dat parallel aan de snelweg loopt. 
-  De Kleine Wetering vanaf de Rijtsche Loop tot aan de uitmonding in de Groote 

Wetering. 

9.4.2. Effecten aanleg en opwaardering externe ontsluitingswegen 
Inpassing in regionaal systeem 
Parallel aan de snelweg A59 liggen de Rijtsche Loop en Kleine Wetering. Het aanleggen van 
nieuw infrastructuur en het opwaarderen van bestaan infrastructuur kan leiden tot: 
-   Het verleggen van de Rijtsche Loop en Kleine Wetering. 
-  Minder ruimte voor de (realisatie van natuurvriendelijke oevers langs) Rijtsche Loop 

en Kleine Wetering. 
-  Overkruizingen van de watergangen waardoor een duiker/of brug aangelegd moeten 

worden waarmee: 
 -  de afvoercapaciteit van de watergang kan afnemen; 
 -  de zichtbaarheid van de watergang verloren gaat;  
 -  de watergang minder gemakkelijk te onderhouden is. 
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Tabel 9.7  Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema oppervlaktewater
Alternatief waardering toelichting 

Alternatief 1 0/- De ontsluitingsweg loopt langs een beperkt deel direct en 
parallel langs de Rijtsche Loop. De toegangsweg naar het 
bedrijventerrein doorkruist de Rijtsche Loop. 

Alternatief 2A - De ontsluitingswegen lopen langs een groot deel direct en 
parallel langs de Rijtsche Loop en Kleine Wetering. De 
toegangswegen naar het bedrijventerrein doorkruizen de 
Rijtsche Loop. 

Alternatief 2b - De ontsluitingswegen lopen langs een groot deel direct en 
parallel langs de Rijtsche Loop en Kleine Wetering. De 
toegangswegen naar het bedrijventerrein doorkruizen de 
Rijtsche Loop. 

Alternatief 2c - De ontsluitingswegen lopen langs een groot deel direct en 
parallel langs de Rijtsche Loop en Kleine Wetering. De 
toegangswegen naar het bedrijventerrein doorkruizen de 
Rijtsche Loop. 

Alternatief 2d  - De ontsluitingswegen lopen langs een groot deel direct en 
parallel langs de Rijtsche Loop en Kleine Wetering. De 
toegangswegen naar het bedrijventerrein doorkruizen de 
Rijtsche Loop. 

Alternatief 3 0/- De ontsluitingsweg loopt langs een beperkt deel direct en 
parallel langs de Rijtsche Loop. De toegangsweg naar het 
bedrijventerrein doorkruist de Rijtsche Loop. 

Realisatie stedelijke en regionale wateropgave 
Er wordt van uitgegaan dat de ontsluitingswegen, indien nodig voor voldoende drooglegging 
en ontwateringsdiepte, opgehoogd zullen worden. Hiermee zal gewaarborgd worden, dat de 
wegen beschikken over voldoende veiligheid tegen inundatie. De ontsluitingswegen leiden tot 
een toename van verharding. Dit zal leiden tot een versnelde afvoer van het hemelwater. 
Om ongewenste gevolgen van piekafvoeren te voorkomen wordt rekening gehouden met het 
realiseren van voldoende waterberging door de aanleg van de bermsloten of het verruimen 
van bestaande watergangen. De alternatieven zijn daarom neutraal beoordeeld. 

Waterkwaliteit 
Het autoverkeer op de wegen produceert milieubelastende stoffen door verbranding van 
brandstoffen, slijtage van auto's en wegdek, corrosie van wegmeubilair, uitloging van 
wegenbouwmateriaal, onkruidbestrijdingsmiddelen, wegenzout, etc. Er wordt van uitgegaan 
dat er langs de wegen bermsloten aangelegd worden, waarbij het water vanaf het wegdek 
vrij afstroomt naar de berm. Uit onderzoek naar de mate van verontreiniging, blijkt dat het 
grootste deel van de verontreinigingen accumuleert in de toplaag van de bodem [ref. 4]. 
Hierdoor worden er geen relevante milieueffecten verwacht als gevolg van de emissies vanaf 
het wegdek. De alternatieven worden daarom neutraal beoordeeld. 

Beheer en onderhoud watersysteem 
De Rijtsche Loop en Kleine Wetering liggen grotendeels parallel aan de rijksweg A59. Indien 
de wegen langs de watergangen komen te liggen, dan dient rekening gehouden te worden 
met bereikbaarheid van de watergangen voor beheer en onderhoud. Door het handhaven 
van een onderhoudsstrook (van 5 meter breedte) aan weerszijden van de Rijtsche Loop en 
Kleine Wetering zal voorkomen worden dat er obstakels zijn voor onderhoud van de 
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watergangen. De bermsloten zullen onderhouden worden door de weg- of groenbeheerder. 
De alternatieven zijn neutraal beoordeeld op het onderdeel beheer en onderhoud.  

9.4.3. Effecten inrichting en gebruik bedrijventerrein 

9.4.4. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA 
Ten aanzien van het aspect oppervlaktewater zijn de volgende aanvullende maatregelen 
mogelijk: 
- Bij kruisingen van bestaande watergangen toepassen van bruggen in plaats van duikers. 
- Bij voorkeur geen gebruik maken van uitloogbaar wegmeubilair om verontreiniging van 

het oppervlaktewater te voorkomen. 

9.5. Waterketen

9.5.1. Huidige situatie en autonome ontwikkeling 
Nabij het plangebied ligt de kern Heesch. Deze kern is vrijwel volledig aangesloten op de 
gemengde riolering. Dit betekent dat het hemelwater en het afvalwater via hetzelfde 
buizenstelsel worden afgevoerd. Er zijn 3 overstorten die het rioolwater incidenteel bij 
piekbuien afvoeren op watergangen van het stroomgebied Groote Wetering. Het betreft de 
overstorten ’t Rul, Grolderseweg en Kruishoekstraat. Het rioolwater wordt naar de rwzi Vinkel 
afgevoerd om gezuiverd te worden.  

Voor de hemelwaterafvoer van toekomstig verhardingen geldt het volgende: 
-  de voorkeur gaat uit naar infiltreren boven het afkoppelen op hemelwater. Hierbij is 

van belang dat de grondwaterstanden en doorlatendheid van de bodem voldoende 
zijn om infiltratievoorziening aan te leggen zonder wateroverlast; 

-  als de kwaliteit van het afstromend hemelwater voldoende is, dan kan het 
afstromend hemelwater zonder extra voorzieningen geïnfiltreerd worden; 

- indien de kwaliteit niet voldoende is, dan moeten aanvullende voorzieningen 
getroffen worden; 

- daken kunnen direct afgekoppeld (= niet aangekoppeld) worden op het 
oppervlaktewater; 

- wegen en parkeerplaatsen dienen via een zuiveringsvoorziening afgekoppeld te 
worden op het oppervlaktewater. Hierbij wordt uitgegaan van bermpassage bij 
voorkeur met bovengrondse afvoer (een alternatief is ondergrondse afvoer met 
leidingen); 

- wegen en parkeerplaatsen wateren bij voorkeur af via bodempassage / bermsloot; 
- er wordt van uitgegaan dat bij laad- en losplaatsen maatregelen getroffen worden 

om verontreiniging van het afstromend hemelwater te voorkomen of te zuiveren 
(door een overkapping, door aansluiting op het vuilwaterriool of door aansluiting op 
een lokale zuiveringsvoorziening). 

Het afvalwater dient afgevoerd te worden naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.  
PM bij het waterschap is de vraag voorgelegd of de RWZI beschikt over voldoende capaciteit. 
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9.5.2. Effecten aanleg en opwaardering externe ontsluitingswegen 
Drinkwatergebruik en besparingsmogelijkheden 
De ontsluitingswegen hebben geen invloed op het drinkwatergebruik en 
besparingsmogelijkheden. De alternatieven zijn daarom neutraal beoordeeld. 

Belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie met hemelwater 
Er wordt er van uitgegaan dat de ontsluitingswegen niet aangesloten zullen worden op de 
riolering. Het afstromend hemelwater zal afgevoerd worden op bermsloten. Hiermee hebben 
de ontsluitingswegen geen invloed op de belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie met 
hemelwater. De alternatieven zijn daarom neutraal beoordeeld. 

9.5.3. Effecten inrichting en gebruik bedrijventerrein 

9.5.4. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA 
Ten aanzien van het aspect oppervlaktewater zijn de volgende aanvullende maatregelen 
mogelijk: 
- Het opvangen van een deel van het afstromend hemelwater op de wegen (of het 

waterschot in de bermsloten) in waterpartijen die tevens benut worden als bluswater.  

9.6. Samenvatting en waardering effecten 

9.6.1. Conclusies effecten externe ontsluiting 
Neutrale effecten 
De realisering van de externe ontsluiting leidt op vele aspecten van bodem en grondwater 
nauwelijks tot effecten (neutrale beoordeling). Het betreft: 
- effecten op de Peelrandbreuk, omdat de breuk ter plaatse van het plangebied op 

grootte diepte (na 40 m diep) leidt tot een spong in de bodemopbouw en er geen 
graafwerkzaamheden op een dergelijke diepte zijn voorzien; 

- inpassing in natuurlijk systeem, omdat er rekening gehouden wordt met het ophogen 
van de wegen indien dit nodig is voor voldoende ontwateringsdiepte; 

- waterkwaliteit, omdat er rekening gehouden wordt met afvoer van het hemelwater op 
een bermsloot waarin voorzuivering van het afstromend hemelwater plaats vindt; 

- realisatie stedelijke en regionale wateropgave, omdat rekening gehouden wordt met het 
ophogen van de wegen indien dit nodig is voor voldoende drooglegging en omdat 
rekening gehouden wordt met de aanleg van voldoende waterberging in bermsloten en 
open water (voor het compenseren van de toename van de verharding); 

- beheer en onderhoud watersysteem, omdat rekening gehouden wordt met het 
handhaven van onderhoudsstroken langs de bestaande watergangen; 

- drinkwatergebruik en besparingsmogelijkheden, omdat de alternatieven geen invloed 
hebben op het drinkwatergebruik; 

- belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie met hemelwater, omdat er van 
uitgegaan wordt dat het hemelwater afgevoerd wordt op bermsloten en hierdoor de 
zuiveringsinstallatie niet zal belasten. 
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Wel relevante effecten 
Voor een beperkt aantal criteria treden wel effecten. Deze verschillen per alternatief. De 
navolgende tabel biedt hiervan een overzicht met een beoordeling van de effecten.  

Alternatief 3 blijkt van alle alternatieven voor bodem en water het minst negatief te scoren. 
In dit alternatief blijft het grondverzet en de toename van het verhard oppervlak beperkt. 
Bovendien wordt het grondwaterbeschermingsgebied Nuland niet doorkruist door de 
ontsluitingswegen en wordt het bestaand oppervlaktewater alleen doorkruist met de 
toegangsweg naar het bedrijventerrein. Alternatief 1 scoort vrijwel gelijk als alternatief 3. 
Het enige verschil is dat er rekening gehouden wordt met een grotere hoeveelheid 
grondverzet vanwege de opritten.  

In vergelijking hiermee scoren de vier subalternatieven van alternatief 2 slechter. Dit komt 
doordat een deel van de westelijke ontsluitingsweg in het grondwaterbeschermingsgebied 
Nuland ligt deels direct langs bestaande watergangen loopt waardoor de 
oppervlaktewaterkwaliteit negatief kan worden beïnvloed. Dit effect is het grootst in 
alternatief 2c; ook op andere aspecten hoeveelheid grondverzet, toename van het oppervlak 
aan verharding) scoort alternatief 2c het meest negatief, een groot aandeel wegtracé over 
het grondwaterbeschermingsgebied en de ligging van een groot deel van de wegen  

Tabel 9.8  Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema bodem en water
Aspect Thema waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 

Bodem en 
grondwater 

hoeveelheid grondverzet - - - -/-- -/-- 0/- 

infiltratiemogelijkheden 0/- - - - - 0/- 

grondwaterkwaliteit 0/- - - -/-- - 0/- 

Oppervlaktewater inpassing in regionaal 
oppervlaktewatersysteem

0/- - - - - 0/- 

eindbeoordeling 0/- - - -/-- - 0/- 

9.6.2. Conclusies effecten inrichting bedrijventerrein 
PM (wordt later ingevuld) 
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10. Ecologie 

10.1. Toetsingscriteria en onderzoeksmethodiek

Toetsingscriteria
Het onderzoek naar effecten voor het thema ecologie richt zich enerzijds op de gevolgen 
beschermde gebieden (Natura 2000, EHS) als op de natuurwaarden in het plangebied en 
directe omgeving. De effecten op bestaande natuurwaarden worden daarbij getoetst aan de 
hand van de zogenaamde Ver-thema's: vernietiging, verdroging, verstoring, verontreiniging 
en versnippering. Daarnaast wordt ook beoordeeld of de beoogde ontwikkelingen kansen 
bieden voor nieuwe natuurwaarden. 

Relevante thema’s 
Voor de aanleg van het bedrijventerrein en bijbehorende ontsluitingsweg zijn niet alle thema’s 
relevant.   
- Als gevolg van het bedrijventerrein en ontsluitingsweg worden geen samenhangende, 

bovenlokale groenstructuren zoals aangewezen in de EHS (bestaand dan wel gepland) 
doorsneden. Versnippering van ecologische relaties zal daarom niet als gevolg van het 
bedrijventerrein optreden; 

- Extra verdroging ten opzichte van de huidige situatie is in het kader van dit plan niet aan 
de orde (zie hoofdstuk bodem en water). 

Vernietiging, verstoring en verontreiniging zijn voor het bedrijventerrein en de 
ontsluitingsweg wel relevante thema’s.  

Vernietiging 
Areaalverlies van Natura 2000-gebieden is in dit project op geen enkele wijze aan de orde. 
Wel komen in het plangebied en de directe omgeving kleinere elementen van de provinciale 
ecologische hoofdstructuur (EHS) voor. Onder het thema vernietiging wordt het areaalverlies 
van dergelijke elementen onderzocht. Daarbij wordt kwantitatief aangegeven om welk 
oppervlak en het gaat en welk natuurdoeltype het betreft. 

Verstoring 
Verstoring is alleen relevant bij de beschrijving van de effecten van het bedrijventerrein. De 
nieuwe infrastructuur bij alle alternatieven komt namelijk zo dicht tegen de bestaande A59 te 
liggen dat het binnen de ecologische verstoringscontour van deze weg ligt. Deze contour ligt 
op 1160 meter van de A59 (Reijnen et al. 1992). Het bedrijventerrein komt echter deels 
buiten deze contour te liggen zoals op figuur 8.1 is te zien en heeft een eigen ecologische 
verstoringscontour van 300 meter (Waardenburg..), zodat de effecten van het 
bedrijventerrein op het aspect verstoring wel in beeld moeten worden gebracht.  
Ook lichtverstoring als gevolg van de ontsluitingswegen zal nauwelijks optreden, omdat deze 
dicht langs de A59 gepland zijn en deze zone reeds verstoord is door licht.  
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Verontreiniging 
Verontreiniging is vanwege twee redenen relevant:  
1. In en om het plangebied komen meerdere beschermde en/of bedreigde vissoorten voor, 

waaronder de grote modderkruiper die wordt vermeld in bijlage IV van de Europese 
Habitatrichtlijn. Deze soort is zeer gevoelig voor verontreiniging (bron: Effectenindicator 
LNV). Door de realisatie en het gebruik van het bedrijventerrein en de ontsluitingsweg 
kan er sprake zijn van een verslechtering van lucht-, water- of bodemkwaliteit. Er zal 
echter ook een aantal agrarische bedrijven verdwijnen, wat lokaal de kwaliteit van 
bodem, lucht en water ten goede zal komen. De soortenrijkdom binnen de sloten en 
watergangen kan daardoor ook positief worden beïnvloed, uitgaande van standaard 
inrichtingsmaatregelen zoals afkoppelen verharde oppervlakken en een verbeterd 
gescheiden rioleringsstelsel. Een uitwerking van het criterium verontreiniging is daarom 
relevant voor het thema natuur. 

2. Als gevolg van stikstofemissie door het extra vrachtverkeer dat het bedrijventerrein 
genereert kan extra stikstofdepositie op verder weg gelegen Natura 2000-gebieden 
optreden met mogelijke (significante) negatieve effecten tot gevolg. 

Samenvatting toetsingscriteria 
Samenvattend zijn de volgende aspecten en criteria relevant voor het thema ecologie 

Tabel 10.1  Toetsingscriteria thema ecologie 
Aspect te beschrijven effecten /

criteria 
Te onderzoeken 

thema’s
onderzoeks-
methodiek 

Beschermde 
gebieden 

. Gevolgen voor Natura 2000 

. Gevolgen voor EHS 
Vernietiging 
Verstoring 

Verontreiniging 

Kwantitatief 
Kwantitatief 
Kwantitatief Beschermde en/of 

bijzondere soorten 
. Gevolgen zwaar beschermde 
soorten 
. Gevolgen voor rode lijstsoorten 

Ontwikkelings-
kansen natuur 

. Kansen voor nieuwe 
  Natuurwaarden 

 Kwalitatief 

Onderzoeksmethodiek 
De effecten van de thema’s vernietiging, verstoring en verontreiniging worden zoveel 
mogelijk gekwantificeerd ten opzichte van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen. 
Als dit niet kan, wordt het thema kwalitatief besproken. Dit wordt per thema als volgt 
gedaan. 

Vernietiging (areaalverlies) 
Om het areaalverlies van ecologische waardevolle gebieden als gevolg van de aanleg van het 
bedrijventerrein en de ontsluitingsweg te bepalen wordt de volgende methode gebruikt: 
- projectie van het bedrijventerrein en ontsluitingsweg op de kaart van EHS/ natuurdoeltypen 

en op de bekende leefgebieden van (bijzondere) soorten; 
- bepalen van de te verdwijnen arealen per EHS / leefgebied; 
- bepalen van het belang van het te verdwijnen areaal voor zwaar beschermde en/of Rode 

Lijst-soorten (expert judgement). 

Scoringsmethodiek 
In tabel 10.2 wordt ingegaan op de scoringsmethodiek. Hierbij wordt aangegeven wanneer 
een bepaalde score wordt toegekend. 

Tabel 10.2: Scoringsmethodiek criterium ‘Vernietiging’ 
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Score Toelichting Omschrijving 
  Areaalverlies EHS 
0 Geen relevant effect 0 m2 

0/- gering negatief effect 0 – 2000 m2 
- negatief effect van beperkte betekenis 2000 – 4000 m2 

-/-- relevant negatief effect > 4000 m2 
-- sterk negatief effect n.v.t. 

De aangegeven klassengrenzen zijn specifiek van toepassing op dit project en zijn zodanig 
gekozen dat de relevante ecologische verschillen tussen de alternatieven en varianten goed 
zichtbaar worden in de waardering. 

Verstoring 
Verstoring kan betrekking hebben op geluid en licht. Deze onderdelen worden hieronder 
toegelicht. 

Geluid 
Geluid wordt in het algemeen beschouwd als de belangrijkste verstorende factor op de 
natuurlijke omgeving. Met name bosvogels zijn gevoelig voor geluidsverstoring. Als gevolg 
van de toename van geluid broeden vogels verder van de geluidsbron.  
Bij amfibieën speelt geluid met name een rol bij koorvormende soorten (padden, kikkers). 
Achtergrondgeluid kan de lokalisering van roepende soortgenoten, de selectie van een 
partner en het gedrag binnen een koor beïnvloeden. Over de omvang van het effect wordt 
ervan uitgegaan dat het effect tot niet meer dan enkele tientallen meters reikt. 

Licht 
Ook verlichting kan verstorend werken. Kleur, afwisseling tussen licht en donker en snelheid 
(bij bewegende bronnen) kunnen van belang zijn voor de omvang van het effect. De 
intensiteit is minder van belang. 

Literatuurgegevens wijzen uit dat de effecten van licht elkaar soms opheffen. Eventuele 
stress of verstoring van dag- en seizoensritme als gevolg van verlichting, wordt bij sommige 
soorten gecompenseerd door vergrote foerageermogelijkheden. Meer licht leidt bijvoorbeeld 
tot concentraties van insecten bij lichtbronnen (bron: Bertels, 1992).  
Bij amfibieën is een aantrekkende werking van wegverlichting vastgesteld binnen een straal 
van 15 meter van de lichtbron (bron: Hille Ris Lambers, 2008). 
De gevoeligheid voor licht van vleermuizen varieert per soort. Vooral de watervleermuis en 
meervleermuis zijn in dit opzicht gevoelig (bron: www.vleermuisnet.nl).

Onderzoeksmethode 
Op basis van expert judgement wordt bepaald of geluid en licht kunnen leiden tot relevante 
verstoringseffecten. Met betrekking tot het bedrijventerrein zullen de verschillen 
voornamelijk afhangen van de inrichting van het terrein, de wegenstructuur en de zonering 
van de bedrijven. 
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Tabel 10.3: Scoringsmethodiek criterium ‘Verstoring’ 
(pm tabel wordt later ingevuld bij de beoordeling van de effecten bedrijventerrein) 
Score Toelichting Omschrijving 

0 Geen relevant effect 0 meter 

0/- gering negatief effect 0 – x meter 
- negatief effect van beperkte betekenis X – y meter 

-/-- relevant negatief effect Y – z meter 
-- sterk negatief effect n.v.t. 

Verontreiniging 
Verontreiniging kan betrekking hebben op ondermeer de toename van NOx, organische 
stoffen (olie, PAK’s) en zware metalen. Deze stoffen worden hieronder toegelicht. 

NOx
In de directe omgeving van snelwegen worden, als gevolg van wegverkeer, sterk verhoogde 
stikstofconcentraties (NO2) gemeten. Stikstofdepositie leidt tot vermesting en verzuring van 
de bodem en heeft daarmee een directe invloed op de vegetatiesamenstelling en indirect ook 
op de fauna. De maximale hoeveelheid stikstof die een vegetatietype kan verdragen is de 
critical load. Voor vrijwel alle vermestings- en verzuringsgevoelige vegetatietypen in 
Nederland geldt dat de critical load reeds fors wordt overschreden door de hoge 
achtergrondwaarden. Deze achtergrondwaarden worden voor ongeveer de helft veroorzaakt 
door de agrarische sector (bron: www.milieuennatuur-compendium.nl).  
De bijdrage van wegen aan de stikstofdepositie neemt af naarmate de afstand tot de weg 
groter wordt. In een open landschap is deze bijdrage op een afstand van 400 meter 
verwaarloosbaar ten opzichte van de achtergrondwaarden.  

Organische stoffen 
Bij wegen en parkeerplaatsen is olie en PAK in beperkte mate aanwezig in run off. De
verontreiniging bindt overwegend in de eerste meter vanaf de weg of parkeerplaats en de 
bovenste paar decimeter van de bodem. 

Zware metalen 
Mogelijke effecten van zware metalen hangt af van het soort bedrijven dat zich zal vestigen. 
De afstroom van zware metalen met water is het hoogst in de winter, mede veroorzaakt door 
de invloed van strooizout. Zware metalen slaan snel neer en leiden tot verhoogde 
concentraties in de bodem van de berm en in bermsloten. Een bijdrage wordt geleverd door 
afstromend regenwater (‘run off’). Door binding van metalen in bodemfracties is de bijdrage 
van wegverkeer aan concentraties in grondwater en oppervlaktewater zeer beperkt. 
Negatieve effecten zijn beperkt tot de bermen en in zeer beperkte mate tot de bermsloot of 
poelen op korte afstand van de weg. 

Onderzoeksmethode 
Gezien bovengenoemde effectafstanden zijn de effecten van extra NOx-depositie 
maatgevend voor het criterium verontreiniging in de Natura 2000-gebieden. De mate van 
verontreiniging wordt bepaald door de berekende NOx-contouren te projecteren over 
dezelfde contouren in de referentiesituatie. Binnen de waardevolle gebieden worden 
vervolgens per alternatief de arealen binnen de referentiecontouren en de nieuwe contouren 
bepaald.  
Daarnaast wordt op basis van expert judgement per alternatief bepaald of zware metalen 
lokaal in en om het plangebied nog leiden tot relevante aanvullende verontreinigingseffecten. 
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De kleine en grote modderkruiper zijn voor dit plan maatgevende vermestingsgevoelige 
soorten. Voor deze soorten is in beeld gebracht hoeveel meter leefgebied (bermsloot) 
verontreinigd wordt. 

Tabel 10.5: Scoringsmethodiek criterium ‘Verontreiniging’ 
Score Toelichting Omschrijving  

  Deelcriterium  
  Stikstofdepositie in 

Natura 2000 
Verontreiniging 

leefgebied 
vermestingsgevoelige 

bijzondere soorten 
0 Geen relevant effect PM 0 meter 

0/- gering negatief effect  0- 600 meter 
- negatief effect van beperkte 

betekenis 
 600 – 1200 

-/-- relevant negatief effect  > 1200 
-- sterk negatief effect  n.v.t. 

De aangegeven klassengrenzen zijn specifiek van toepassing op dit project en zijn zodanig 
gekozen dat de relevante ecologische verschillen tussen de alternatieven en varianten goed 
zichtbaar worden in de waardering. 

10.2. Huidige situatie

10.2.1. Beschermde gebieden 
Natura 2000-gebieden 
In de directe omgeving van het plangebied ligt geen Natura 2000-gebied (zie figuur 8.2). Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied gelegen langs de ontsluitingsroute is het Natura 2000-
gebied “Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek”, dat ten zuidwesten van ’s 
Hertogenbosch ligt.  

Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek 
Het Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek vormen samen één gebied ten 
zuidwesten van 's-Hertogenbosch. Hier gaat het beekdal van de Dommel over in het 
laagveengebied van de "Naad van Brabant". Door de ligging in deze overgangszone zijn in 
het gebied basenminnende water-, moeras- en graslandvegetaties aanwezig. Het Vlijmens 
Ven is een kwelgebied waar kranswiervegetaties worden aangetroffen in sloten. De 
Moerputten is een natuurreservaat met een groot areaal aan blauwgrasland en 
elzenbroekbos. Het Bossche Broek is een moerassig gebied in de benedenloop van de 
Dommel, waar blauwgraslanden aanwezig zijn. (Ministerie LNV, gebiedendatabase) 
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Figuur 10.1 Ligging Natura 2000-gebied (geel) t.o.v. plangebied (rood) 

Tabel 10.6  Kenmerken te beschermen habitats en soorten 
 Staat van 

instandhouding  
Verzuring Vermesting Verontreiniging Verstoring 

H 3140 
Kranswierwateren 

Zeer ongunstig Zeer 
gevoelig 

gevoelig Gevoelig n.v.t. 

H6410
Blauwgraslanden

Zeer ongunstig Gevoelig Zeer 
gevoelig 

Gevoelig n.v.t. 

H6510A Glanshaver- 
en vossenstaart-
hooilanden 
(glanshaver) 

Matig ongunstig Gevoelig gevoelig Gevoelig n.v.t. 

H6510B Glanshaver- 
en vossenstaart-
hooilanden (grote 
vossenstaart) 

Zeer ongunstig gevoelig Gevoelig Gevoelig n.v.t. 

H1059 
Pimpernelblauwtje 

Zeer ongunstig Zeer 
gevoelig 

Zeer
gevoelig 

Gevoelig onbekend 

H1061 
Donker 
pimpernelblauwtje 

Zeer ongunstig Gevoelig gevoelig Zeer gevoelig Onbekend 

H1145 
Grote modderkruiper 

Matig ongunstig Niet 
gevoelig 

Gevoelig Zeer gevoelig Onbekend 

H1149 
Kleine modderkruiper 

Gunstig Niet 
gevoelig 

Gevoelig Zeer gevoelig Onbekend 

H1831 
Drijvende 
waterweegbree 

Matig ongunstig gevoelig Zeer 
gevoelig 

onbekend n.v.t. 

Tabel 10.5 laat zien dat de aangewezen soorten in het gebied (zeer) gevoelig zijn voor 
verzuring, vermesting en verontreiniging. Zoals in paragraaf 8.1 is beschreven is NOx-
depositie maatgevend voor het criterium verontreiniging in de Natura 2000-gebieden. Uit 
tabel 10.6 blijkt dat de kritische depositiewaarde voor stikstof in de huidige situatie ruim 
wordt overschreden. 
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Tabel 10.7 Stikstofdepositie 2010 in “Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche 
Broek” (bron: Alterrarapport 1490) 
 Kritische depositiewaarde 

Kg N/ha/jr. 
Verwachting belasting 2010 
kg N/ha/jr. 

Vlijmens Ven, de Moerputten 
en het Bossche Broek 

10.2 25.7 

Ecologische hoofdstructuur 
Ten zuiden van het plangebied loopt een provinciale ecologische verbindingszone langs de 
Groote wetering en de Venloop. Deze waterlopen zijn op ongeveer 2 km afstand van het 
zuidelijke deel van het plangebied gesitueerd.  
In het plangebied van de externe ontsluiting en de directe omgeving daarvan bevinden zich 
diverse kleinere elementen van de provinciale ecologische hoofdstructuur (EHS). Ten 
behoeve van de Verordening ruimte heeft de Provincie Brabant recent een werkkaart 
Ecologische Hoofdstructuur gemaakt. Op deze kaart wordt voorgesteld kleine snippers 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) uit de EHS te halen. Deze kaart wordt in februari 2010 
vastgesteld. Voor het plangebied betekent dit dat een aantal EHS gebiedjes verdwijnen, het 
gaat om snippers tussen de Bosschebaan en de A59. In het westen van het plangebied en 
ten noorden van de A59 blijven wel EHS gebieden bestaan, zoals op figuur 10.2 is te zien. 
Het betreft gebieden aangewezen als bestaand bos- of natuurgebied, met als natuurdoeltype 
multifunctioneel bos. 

10.2.2. Natuurwaarden in het plangebied 
In het voorjaar van 2005 is ecologisch onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van 
bijzondere en beschermde soorten in en om de locatie van het bedrijventerrein, ten oosten 
van de Weerscheut en ten zuiden van de A59 (hieronder wordt dit deelgebied A genoemd) 
(Natuurbalans / Limes Divergens, 2005). Voor het gebied ten westen van de Weerscheut en 
ten noorden van de A59 (hieronder wordt dit deelgebied B genoemd) is in deze paragraaf 
een inschatting gemaakt van voorkomende soorten op basis van algemene ecologische 
kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (Broekhuizen, 1992; Limpens, 1997, 
www.ravon.nl, FLORON, 2002 en www.waarneming.nl) waarin de waarnemingen zijn 
aangegeven. De natuurwaarden worden beschreven aan de hand van de verschillende 
soortgroepen. Op figuur 10.4 zijn de vindplaatsen van de zwaar beschermde en rode 
lijstsoorten in en om deelgebied A aangegeven.

Flora
Deelgebied A 
De meest waardevolle vegetatie komt met name voor langs de wegbermen aan de Koksteeg 
in het deel ten zuiden van de Zoggelsestraat; langs de A59 ter hoogte van het 
bedrijventerrein; langs de Achterstraat in het buurtschap Zoggel en langs de Nieuwe Erven. 
Alleen de standplaatsen van de wettelijk beschermde brede wespenorchis langs de A59 en 
Zoggelsestraat liggen in deelgebied A. Buiten het deelgebied worden nog vier wettelijk 
beschermde soorten, te weten akkerklokje, gewone vogelmelk, grasklokje en grote 
kaardenbol en een aantal soorten van de Rode lijst, zoals bleekgele hennepnetel, 
korenbloem, voszegge en groot spiegelklokje aangetroffen. De laatst genoemde soort is zelfs 
ernstig bedreigd. De bermen binnen deelgebied A zijn niet geschikt als leefgebied voor deze 
soorten en derhalve komen genoemde soorten niet in het plangebied voor. Het oppervlak 
aan waardevolle bermen in de omgeving van het plangebied is klein. Door het geringe 
oppervlak van kwalitatief hoogwaardige kruidenrijke bermen is de kans op blijvende 
aanwezigheid van de zeldzame plantensoorten in de omgeving van het plangebied gering. 



Ecologie 145 

Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00

Deelgebied B 
Naar verwachting komen in deelgebied B eveneens de licht beschermde brede wespenorchis 
en grote kaardenbol voor. Zwaarder beschermde soorten worden niet verwacht. 

Amfibieën en reptielen 
Deelgebied A 
In de waterlopen zijn vier amfibieënsoorten aangetroffen, namelijk de groene kikker, bruine 
kikker, gewone pad en kleine watersalamander, die allen wettelijk beschermd zijn. Het 
betreft algemeen voorkomende soorten. 

Deelgebied B 
Naar verwachting komen de in deelgebied A aangetroffen soorten ook voor in de waterlopen 
in deelgebied B. 

Zoogdieren 
Deelgebied A 
Bijzondere soorten zoogdieren zijn niet aangetroffen tijdens de inventarisaties, maar naar 
verwachting is een aantal algemene wettelijk beschermde grondgebonden zoogdieren 
aanwezig, zoals egel, mol, bunzing, ree, eekhoorn, woelrat, haas, konijn, hermelijn en wezel. 
De twee laatstgenoemde staan sinds kort ook op de landelijke rode lijst van bedreigde 
soorten. De enige voorkomende vleermuissoort binnen het plangebied is de gewone 
dwergvleermuis, welke foeragerend bij de Koksteeg is aangetroffen. Vaste verblijfplaatsen 
zijn niet waargenomen. 

Deelgebied B 
In deelgebied B komen eveneens de algemene wettelijk beschermde grondgebonden 
zoogdieren voor. Het is mogelijk dat vleermuizen een vaste verblijfplaats hebben in de 
bomen in deelgebied B, met name langs en ten westen van de Coppensdijk. 

Vogels 
Deelgebied A 
De houtwallen en singels zijn leefgebied van grasmus, spotvogel en groene specht, waarvan 
de laatste twee soorten op de Rode lijst staan vermeld. Door de provincie Noord-Brabant zijn 
in 1998 aanvullend hierop nog waarnemingen gedaan van braamsluiper, torenvalk en 
steenuil, de laatste soort is eveneens vermeld op de Rode lijst. De eerste twee soorten zijn in 
2004 niet meer waargenomen. Volgens www.waarneming.nl is de steenuil in 2007 nog 
waargenomen in de Zoggelsestraat. Goed ontwikkelde houtsingels en boselementen met 
relatief oude bomen hebben vele jaren nodig om te herstellen en zijn daarom extra 
waardevol.  
De cultuurgronden in het plangebied zijn leefgebied van scholekster, torenvalk en patrijs. De 
laatst genoemde soort staat op de Rode lijst. De erven en (oudere) agrarische bebouwing 
zijn geschikt voor boerenzwaluw, spotvogel (rode lijstsoort), zwarte roodstaart en gekraagde 
roodstaart. 

Deelgebied B 
Deelgebied B ligt op zeer korte afstand van de A59. De onderzoekgegevens van deelgebied A 
laten zien dat er op die afstand tot de A59 nauwelijks vogels zijn aangetroffen. De 
ecologische verstoringscontour van de A59 ligt ook op 1160 meter (Reijnen et al. 1992). In 
deelgebied B worden dan ook geen bijzondere en/of rode lijstsoorten verwacht.  
Mogelijk zijn in de bomen in het gebied wel vaste verblijfplaatsen van broedvogels aanwezig. 
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Vissen 
Deelgebied A 
De belangrijkste waterlopen in het plangebied en omgeving zijn de Vinkelsche en Rijtsche 
loop en Kleine Wetering. Deze waterlopen vormen een onderdeel van het stroomgebied 
Groote en Kleine Wetering en Wambergsche Beek. Met name in de Kleine Wetering komen 
wettelijk beschermde vissen, zoals bermpje en kleine modderkruiper voor. De grote 
modderkruiper is aangetroffen langs de Ruitersweg west, in een sloot die in verbinding staat 
met de Rijtsche en Vinkelsche Loop. De kleine- en grote modderkruiper zijn opgenomen in 
de Habitatrichtlijn, de grote modderkruiper staat bovendien op de Rode lijst. Het voorkomen 
van bedreigde vissoorten duidt aan dat de waterkwaliteit in het gebied goed is, met name in 
het zuidelijk deel van het plangebied.  

Deelgebied B 
De Kleine Wetering loopt ook door deelgebied B, naar verwachting komen hier dezelfde 
beschermde soorten voor. De grote modderkruiper wordt hier niet verwacht.  

Overige soorten 
Het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde reptielen en insecten (vlinders, 
sprinkhanen en libellen). Genoemde beschermde soortengroepen stellen hoge eisen aan hun 
leefgebied; het plangebied voldoet hier niet aan. 

Tabel 10.8  Beschermde soorten in het studiegebied en het beschermingsregime 
Vrijstellingsregeling Ffw  
(categorie 1) 

Ontheffingsregeling Ffw 
 (categorie 2) (categorie 3) 

akkerklokje, brede wespenorchis, gewone 
vogelmelk, grasklokje, grote kaardenbol 

aardmuis, bosspitsmuis, dwergspitsmuis, 
huisspitsmuis, bosmuis, haas, konijn, 
hermelijn, wezel, mol, egel 

gewone pad, kleine watersalamander, 
groene kikker en bruine kikker 

alle inheemse vogels 

bermpje, kleine 
modderkruiper 

alle soorten vleermuizen 

grote modderkruiper 

Tabel 10.9 Rode lijstsoorten in het plangebied 
Soort Gevoelig Kwetsbaar 
Boerenzwaluw X  
Patrijs X  
Wezel X  
Hermelijn X  
Spotvogel X  
Groene specht  X 
Steenuil  X 
Grote 
modderkruiper 

 X 
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10.2.3. Autonome ontwikkelingen 
Het provinciale beleid ten aanzien van de natuur is verwoord in het streekplan Noord-
Brabant. Natuurgebieden en ecologische verbindingszones zijn daarbij opgenomen in de 
Groene Hoofdstructuur (GHS), de provinciale invulling van de landelijke EHS. De 
belangrijkste natuurontwikkelingen in de regio rond het plangebied zijn de ecologische 
verbindingszone ten zuiden van het plangebied, de ontwikkeling van leefgebied voor 
struweelvogels direct aansluitend aan de zuidoostzijde van het plangebied en de ontwikkeling 
van waterpotentiegebied in het westelijk deel van het plangebied zelf. De tweede 
ontwikkeling vindt plaats in het kader van de GHS-Landbouw, de derde in het kader van 
AHS-Landschap. De ontwikkeling van de ecologische verbindingszone (EVZ) ten zuiden van 
het plangebied heeft tot doel zuidelijk gelegen natuurgebieden te verbinden met onder 
andere de Nulandsche Heide dat ten westen van het plangebied ligt. Deze EVZ moet met 
name functioneren als migratiezone van de das, kleine zoogdieren, dagvlinders, bosvogels en 
amfibieën. De ontwikkeling van leefgebied voor struweelvogels omvat met name 
landbouwgronden en andere gronden waarop struweelvogels kunnen leven. Soorten in 
dergelijke gebieden hebben wel rust en ruimte nodig, maar zijn minder gevoelig voor 
ruimtelijke ingrepen door landbouw, recreatie en andere functies. De boselementen in het 
zuiden van het plangebied sluiten aan bij dit beleid. Hier kunnen kansen benut worden om 
kwetsbare soorten als groene specht, spotvogel en steenuil te behouden voor de regio. 

10.3. Effecten aanleg en opwaardering externe ontsluitingswegen 

Milieueffecten op het aspect natuur kunnen ontstaan als gevolg van areaalverlies, verstoring 
of verontreiniging door de aanleg van de ontsluitingswegen.  

10.3.1. Vernietiging 
Beschermde gebieden (EHS) 
Het plangebied is niet gelegen in een Natura 2000-gebied, vernietiging van deze gebieden is 
dan ook niet aan de orde. 
In het plangebied van de geplande ontsluitingen zijn wel gronden van de EHS aanwezig. De 
aanleg van nieuwe wegen leidt tot vernietiging van een deel van deze gronden.  

Alternatief 1 
Bij alternatief 1 wordt aan de noordzijde van de A59 een parallelweg aangelegd. Dit leidt tot 
vernietiging van EHS-gronden aan de noordzijde van de A59. Het areaalverlies bedraagt 
6669 m2 en daarmee heeft dit alternatief een relevant negatief effect (-/--) op het thema 
vernietiging van waardevolle gebieden. 

Alternatieven 2a, 2b en 2d 
Bij de alternatieven 2a, 2b en 2d wordt de Rekken opgewaardeerd. Dit leidt tot een 
verbreding van de bestaande weg. Daarbij wordt een zeer klein deel, slechts 315 m2 van het 
EHS gebied ten noorden van de Rekken vernietigd. Deze alternatieven hebben een gering 
negatief effect (0/-) op het thema vernietiging van waardevolle gebieden. 

Alternatief 2c 
Ook bij alternatief 2c wordt de Rekken opgewaardeerd. Dit leidt tot een verbreding van de 
bestaande weg. Daarbij wordt een zeer klein deel van het EHS gebiedje ten noorden van de 
Rekken vernietigd. Bij dit alternatief wordt ten westen van de Coppensdijk een nieuwe weg 
aangelegd. Deze weg gaat (tussen) door EHS gebieden. De weg wordt grotendeels 
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gerealiseerd op een bestaand pad, waardoor de vernietiging beperkt zal zijn. Het totale 
areaalverlies als gevolg van de aanleg van alternatief 2c bedraagt 2155 m2 en daarmee 
heeft dit alternatief een negatief effect van beperkte betekenis (-) op het thema vernietiging 
van waardevolle gebieden. 

Alternatief 3 
Alternatief 3 leidt niet tot vernietiging van EHS en heeft daardoor geen relevant effect (0). 

Leefgebieden van soorten 
De alternatieven voorzien in de aanleg van nieuwe wegen en opwaardering van bestaande 
wegen, dit zal leiden tot doorsnijding en aantasting van waterlopen en groenstructuren. Alle 
alternatieven leiden tot de vernietiging van het leefgebied van algemene en licht beschermde 
soorten (tabel 8.4) en van het leefgebied van bermpje, kleine modderkruiper.  
De alternatieven 2a tot en met 3 tasten ten oosten van de Bosschebaan leefgebied van de 
rode lijstsoort patrijs aan. Het gaat om een klein gebied, gelegen tussen de A59 en 
bebouwing in. Het gaat hier niet om een gebied dat van groot belang is voor de 
instandhouding van de soort. Alternatief 2c vernietigt mogelijk ook vaste verblijfplaatsen van 
vleermuizen en broedvogels. Afhankelijk van het soort vleermuizen dat mogelijk wordt 
aangetroffen, kan het gaan om belangrijke verblijfplaatsen die niet of nauwelijks 
gecompenseerd kunnen worden, zoals bij de laatvlieger. 
Alternatief 1 heeft gezien bovenstaande een gering negatief effect (0/-). De alternatieven 2a, 
2b, 2d en 3 hebben een negatief effect van beperkte betekenis (-). Alternatief 2c heeft 
mogelijk een relevant negatief effect (-/--), nader onderzoek naar vleermuizen en 
broedvogels zal dit moeten uitwijzen. 

Tabel 10.10 Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema vernietiging. 
Thema Aspect Ontsluitingsalternatieven
  1 2a 2b 2c 2d 3 
Vernietiging Gebieden -/-- 0/- 0/- - 0/- 0 

Soorten 0/- - - -/-- - - 
  Totaal -/-- - - -/-- - 0/- 

10.3.2. Verontreiniging 
Beschermde Gebieden 
Het extra verkeer op de A59 van en naar het bedrijventerrein leidt tot een zeer geringe 
toename van de stikstofdepositie in  het Natura 2000-gebied “Vlijmens Ven, de Moerputten 
en het Bossche Broek”. De depositie vanuit de A59 neemt daardoor met 0,05% toe. Daar 
staat tegenover dat in het plangebied enkele veehouderijbedrijven verdwijnen. Er zijn geen 
relevante verschillen tussen de alternatieven. Ondanks de zeer kleine toename vormt dit 
aspect een aandachtspunt omdat de critical load van het Natura 2000-gebied nu al ver wordt 
overschreden.
PM stikstofdepositieberekeningen voor Natura 2000-gebied ivm jurisprudentie?  

Soorten 
Met betrekking tot de verontreiniging van het leefgebied van vermestingsgevoelige soorten is 
het leefgebied van de kleine en modderkruiper relevant. Voor het bedrijventerrein is bekend 
waar deze soorten voorkomen, dit is weergegeven op figuur 8.4. Voor de gebieden ten 
westen en noorden van de Weerscheut wordt er vanuit gegaan dat de kleine modderkruiper 
in de watergangen kan voorkomen. Verontreiniging van het leefgebied vindt plaats vlak 
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naast de weg, in dit geval dus de bermsloten. Per alternatief is berekend over hoeveel meter 
de weg langs een bermsloot loopt. 

Alternatief 1 loopt over 518 meter langs een sloot en heeft daarmee een gering negatief 
effect (0/-). Alternatieven 2a en 2b lopen over een afstand van 992 meter langs een sloot en 
hebben een negatief effect van beperkte betekenis (-). Alternatief 2c loopt over een afstand 
van 1779 meter langs een sloot en alternatief 2d over 1602 meter. Beide alternatieven 
hebben een relevant negatief effect (-/--). Alternatief 3 loopt slechts over 305 meter langs 
een sloot en heeft daarmee een gering negatief effect (0/-). 

Tabel 10.11: Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema verontreiniging 
Thema Aspect Ontsluitingsalternatieven
  1 2a 2b 2c 2d 3 
Verontreiniging Gebieden 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Soorten 0/- - - -/-- -/-- 0/- 

10.3.3. Ontwikkelingskansen natuur 
De aanleg van de ontsluitingsweg leidt niet tot ontwikkelingskansen voor de natuur. 

10.4. Effecten ontwikkeling bedrijventerrein  

Pm (wordt later ingevuld) 

10.5. Mogelijke aanvullende maatregelen MMA  

Externe ontsluiting 
Vast uitgangspunt voor alle alternatieven is dat de eventuele aantasting van elementen van 
de EHS conform het geldende beleidskader zal moeten worden gecompenseerd. 
In enkele van de alternatieven zijn mogelijk ook aanpassingen mogelijk waardoor aantasting 
van de EHS kan worden verminderd of voorkomen: 
- Het tracé van alternatief 2c kan mogelijk verlegd te worden. Halverwege de Coppensdijk 

kan het tracé de bestaande weg volgen naar de parallelbaan langs de A59. Er hoeft dan 
geen nieuwe weg door EHS gebied aangelegd te worden, zodat het EHS gebied hier niet 
aangetast wordt. 

- De verbreding van de Rekken (alternatieven 2a t/m 2d) kan mogelijk ter plaatse van het 
EHS gebied uitsluitend aan de zuidkant plaatsvinden, zodat de EHS niet aangetast wordt. 

Ontwikkeling bedrijventerrein 
Pm (wordt later ingevuld) 
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10.6. Samenvatting en waardering effecten 

Beoordeling alternatieven externe ontsluiting 
Vernietiging 
In enkele alternatieven leidt de aanleg van extra infrastructuur tot een areaalverlies van 
beschermde gebieden en van leefgebieden van beschermde of bijzondere soorten. Dit effect 
is het grootst in de alternatieven 1 en 2c. In alternatief 1 (directe aansluiting A59) wordt een 
relatief groot oppervlak van Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangetast (ter plaatse van de 
nieuwe aansluiting ten noorden van de A59). In alternatief 2c (verlengde parallelweg) 
worden zowel kleine stukken EHS aangetast als ook leefgebied van beschermde en 
bijzondere soorten. Doordat actueel ecologisch onderzoek voor de delen van het plangebied 
buiten het bedrijventerrein ontbreekt, is op dat punt in de boordeling uitgegaan van een 
worst-case situatie. In de overige alternatieven is het areaalverlies door de nieuwe 
ontsluitingwegen beperkt en deels door aanpassing van wegtracés te voorkomen.  

Verstoring 
Verstoring speelt bij de ontsluitingsalternatieven geen rol, doordat alle alternatieven zeer 
dicht tegen de bestaande A59 aanliggen en binnen de ecologische verstoringscontour van 
deze snelweg liggen. 

Verontreiniging 
Alternatief 2c veroorzaakt ook de grootste verontreiniging ter plaatse van leefgebieden van 
soorten; de westelijke ontsluiting loopt in dit alternatief over een grote afstand langs sloten 
waarin de kleine modderkruiper naar verwachting aanwezig is. De alternatieven 1 en 3 
hebben op dit punt de minste effecten.  
Alle alternatieven veroorzaken een geringe extra stikstofdepositie in het Natura 2000-gebied 
“Vlijmens Ven, de Moerputten en het Bossche Broek” als gevolg van het extra verkeer op de 
A59.  

Samenvatting beoordeling 
Van de alternatieven voor de externe ontsluiting heeft alternatief 3 op het gebied van 
ecologie de voorkeur. Gevolgd door de alternatieven 2a, 2b en 2d. De alternatieven 1 en 2c 
scoren het slechtst. 

Tabel 10.12 Beoordeling effecten ontsluitingsalternatieven op ecologie 
Aspect Criterium waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 

- Beschermde 
gebieden 

- Beschermde 
en/of bijzondere 
soorten 

Vernietiging -/-- - - -/-- - 0/- 

Verstoring 0 0 0 0 0 0 

Verontreiniging 0/- - - -/-- - 0/- 

Ontwikkelingskansen natuur 0 0 0 0 0 0 

Eindbeoordeling - 0/- 0/- -/-- 0/- 0/- 

Beoordeling alternatieven ontwikkeling bedrijventerrein 
Pm (wordt later ingevuld) 



Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00

11. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

11.1. Toetsingscriteria en onderzoeksmethodiek 

Toetsingscriteria
Landschap en cultuurhistorie 
De beschrijving en analyse voor het aspect landschap en cultuurhistorie richt zich op de 
mogelijke effecten van de voorgenomen activiteit op de herkenbaarheid van het landschap. 
Uitgangspunt daarbij is het bestaande landschap, dat wordt opgevat als het voor een 
specifiek menselijk gebruik omgevormd natuurlijk grondpatroon. De herkenbaarheid van het 
(historische) landschap is verbonden met het ruimtelijk patroon dat het bedoelde 
grondgebruik onder de specifieke lokale omstandigheden weerspiegelt en de visueel-
ruimtelijke kenmerken die daarvan het gevolg zijn. Van landschap en cultuurhistorie kunnen 
in dit gebied drie aspecten door de voorgenomen activiteit worden beïnvloed: 
- het ruimtelijk patroon (de plattegrond) kan door het bedrijventerrein en bijbehorende 

infrastructuur worden veranderd en onherkenbaar worden; de aanwezige samenhang 
met de omgeving kan dan aangetast worden; 

- de herkenbaarheid van de historische, landschappelijke structuur kan aangetast worden; 
- door het volume (dichtheid gebouwen, hoogte) kan het bedrijventerrein de 

waarneembaarheid van het landschap aantasten en leiden tot visuele verstedelijking. 

De analyse en beschrijving van landschap en cultuurhistorie is beperkt tot die delen van het 
studiegebied waar effecten te verwachten zijn. Naar verwachting reikt de invloed van de 
voorgenomen activiteit met betrekking tot patronen en elementen niet verder dan het 
oppervlak van het bedrijventerrein met inpassingszone en de bijbehorende infrastructuur. 
Met betrekking tot de aantasting openheid en visuele verstedelijking reikt de invloed van de 
voorgenomen activiteit tot maximaal 1 kilometer (met name van west naar oost). 

Archeologie 
In het MER worden de aard en de omvang van de effecten van de alternatieven en varianten 
op de archeologische waarden in beeld gebracht. De beschrijving is beperkt tot die delen van 
het studiegebied waar effecten te verwachten zijn. Naar verwachting reikt de invloed van de 
voorgenomen activiteit op het landschap niet verder dan het oppervlak van het 
bedrijventerrein met inpassingszones en het oppervlak van de ontsluitingswegen. 

De archeologische waarde wordt weergegeven door de vastgestelde waarderingsstatus en 
door de verwachtingswaarde (vindplaatsen en objecten en gebieden met een bepaalde 
verwachtingswaarde). 

De beoordelingscriteria zijn gerelateerd aan de aard van de aanwezige objecten, dan wel 
gebieden. Kernbegrippen zijn aantasting en versterking (van waardevolle archeologische 
objecten of gebieden).  
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Beoordelingsmethode 
De gevolgen voor de landschapstructuur ten opzichte van de huidige situatie worden kwa-
litatief beschreven. Verder wordt beschreven in hoeverre de cultuurhistorische lijnen en 
patronen in het landschap herkenbaar blijven - dan wel worden - en of verbeteringen 
mogelijk zijn. Tenslotte wordt aangegeven of en in welke mate het historische bodemarchief 
wordt geschaad en of aantastingen voorkomen kunnen worden door planaanpassing. De 
onderstaande tabel geeft een overzicht van de te beschrijven effecten en criteria. 

Tabel 11.1  Toetsingscriteria thema Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Aspect Criterium Te beschrijven effecten/ 

criteria 
Onderzoeks-
methodiek 

Landschap en 
cultuurhistorie 

- aantasting
karakteristiek 

- effecten op kenmerkende 
patronen en elementen 

- aantasting openheid 
- visuele verstedelijking 

- kwantitatief 

- kwalitatief 
- kwalitatief 

Archeologie - aantasting
archeologische 
waarden

- aantasting van 
vindplaatsen 

- aantasting van gebieden 
met middelhoge tot hoge 
archeologische 
verwachtingswaarde 

- kwantitatief 

- kwantitatief 

Onderzoeksmethodiek 
Landschap en cultuurhistorie 
De effecten zijn beoordeeld op basis van een bureaustudie. Om de vernietiging van 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden door de aanleg van het bedrijventerrein en 
de benodigde infrastructuur te bepalen, is de volgende methode gebruikt: 
- projectie van het ontwerp op de kaart van waardevolle vlakken, lijnen en elementen; 
- bepalen van het areaalverlies, respectievelijk het aantal doorsnijdingen van waardevolle 

vlakken en lijnen;  
- bepalen van het aantal ‘geraakte’ waardevolle elementen; 
- bepalen van de mate van aantasting van de beeldkwaliteit in de vorm van aantasting 

openheid of toename visuele verstedelijking (deskundigenoordeel). 

Onderzochte gebiedscategorieën betreffen (bron: Provincie Brabant; cultuurhistorische 
waardenkaart, Brabant in kaart): 
- historisch landschappelijk waardevolle lijnen; 
- historisch landschappelijk waardevolle vlakken; 
- MIP-objecten en Rijksmonumenten. 

De aantallen of arealen worden vermenigvuldigd met een factor die samenhangt met de 
waarderingsklasse volgens de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (redelijk 
hoge=x1, hoge waarde=x2, zeer hoge waarde=x3). Op deze wijze ontstaat een gewogen 
effectbepaling per deelcriterium.  
Historisch landschappelijke waardevolle vlakken en waardevolle objecten zijn in en binnen 
het invloedsgebied van het plangebied niet aanwezig, effecten hierop kunnen dus worden 
uitgesloten. 
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Tabel 11.2 Scoringsmethodiek criterium ‘Aantasting Karakteristiek’ 
Score Toelichting Omschrijving 

  Deelcriterium Deelcriterium Deelcriterium 
  Gewogen aantal 

doorsnijdingen 
waardevolle lijnen 

Aantasting openheid Visuele Verstedelijking

0 Geen relevant 
effect

Geen doorsnijdingen Geen aantasting 
openheid

Bedrijventerrein 
landschappelijk 

ingepast/ weg niet 
afzonderlijk 

waarneembaar 
0/- gering negatief 

effect
0-3 aantasting openheid Bedrijventerrein niet 

landschappelijk 
ingepast/ weg over 0 – 
1000 meter afzonderlijk 

waarneembaar 
- negatief effect van 

beperkte betekenis 
3-6 n.v.t. weg over 1000 – 2000 

meter afzonderlijk 
waarneembaar 

-/-- relevant negatief 
effect

6-9 n.v.t. n.v.t. 

-- sterk negatief 
effect

>9 n.v.t. n.v.t. 

De aangegeven klassengrenzen zijn specifiek van toepassing op dit project en zijn zodanig 
gekozen dat de relevante ecologische verschillen tussen de alternatieven en varianten goed 
zichtbaar worden in de waardering. 

Archeologie 
De inventarisatie is gericht op die aspecten van archeologie waarop effecten van het 
voornemen zichtbaar en meetbaar zijn. In methodische zin komt dit neer op het blootleggen 
van effecten op het archeologische bodemarchief waarvan de waarde is vastgesteld 
(archeologische monumenten) dan wel wordt verwacht (archeologische 
verwachtingswaarden).  

Hierbij is het oppervlak van een gebied met (middel)hoge verwachtingswaarde bepalend 
(i.v.m. archeologisch onderzoek). Daarom wordt de aantasting in vierkante meters (m2) 
weergegeven.  
Archeologische vindplaatsen zijn in het gebied niet aanwezig, effecten hierop kunnen dus 
worden uitgesloten. 
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Tabel 11.3 Scoringsmethodiek criterium ‘Aantasting archeologische waarden 
Score Toelichting Omschrijving 

  Deelcriterium 
  Aantasting gebieden met een middelhoge of hoge 

archeologische verwachtingswaarde 
0 Geen relevant effect geen aantasting  

0/- gering negatief effect 0 – 10 ha 
- negatief effect van beperkte 

betekenis 
10 – 20 ha 

-/-- relevant negatief effect > 20 ha 
-- sterk negatief effect n.v.t. 

De aangegeven klassengrenzen zijn specifiek van toepassing op dit project en zijn zodanig 
gekozen dat de relevante ecologische verschillen tussen de alternatieven en varianten goed 
zichtbaar worden in de waardering. 

11.2.  Huidige situatie en autonome ontwikkelingen 

11.2.1. Ontstaansgeschiedenis 
Het plangebied ligt in het dekzandlandschap, doorsneden door beekdalen. De dekzandrug 
tussen ’s-Hertogenbosch en Herpen is hoger gelegen en markeert de overgang van zand 
naar klei. De mensen vestigden zich als eerste op de hoger gelegen dekzandruggen grenzend 
aan waterlopen. Op de hogere gronden hadden ze geen wateroverlast en waren de 
vruchtbare rivier- en beekdalgronden, alsmede stromend water wel nabij. Het landschap in 
de Roerdalslenk is van oorsprong natter en daarom later bewoond geraakt en fijnmazig 
verkaveld. Op de hoger gelegen gronden rondom de bebouwing werden de gewassen 
verbouwd en op de lager gelegen gronden werd het vee geweid en het hooi geoogst. De 
enige plekken waar oorspronkelijk in de Roerdalslenk op gebouwd kon worden waren naast 
de kleine dekzandruggen, de donken en de dijken. Later zijn de natte gebieden ook 
ontgonnen. Aan de ontginningsstructuren is af te lezen welke gebieden eerder of juist later 
ontgonnen zijn. 

11.2.2. Landschap en cultuurhistorie 
Het landschap van het plangebied wordt beschouwd op drie niveaus: 
- het landschap in wijder verband en; 
- de kenmerkende cultuurhistorische en landschapspatronen binnen het plangebied. 

Het landschap in wijder verband 
Op de regionale schaal is het geologische verschijnsel de Peelrandbreuk bepalend voor het 
landschap. Ten oosten ervan, de Peelhorst, is het landschap gestegen en ten westen ervan, 
de Roerdalslenk, is het landschap gezakt. Dit hoogteverschil, maar ook het verschil in 
bodemopbouw is bepalend voor het watersysteem. In de Roerdalslenk is het landschap van 
oorsprong veel natter dan op de Peelhorst. 
De belangrijkste waterlopen van de regio zijn de Aa, de Leijgraaf, de Groote Wetering en de 
Venloop. Deze waterlopen behoren allen tot het stroomgebied van de Aa.  

Direct ten noorden van het plangebied ligt de grote dekzandrug ’s-Hertogenbosch-Herpen. 
De A59 ligt min of meer aan de rand van deze dekzandrug. Ten noorden van de A59 is het 
gebied kleinschaliger en meer besloten van karakter. Ten zuiden van de A59 en ten westen 
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van het plangebied manifesteert zich het open broeklandschap. De oostkant van het 
plangebied wordt afgesloten door de bebouwde kom van Heesch. 

In het Streekplan van Noord-Brabant, maar ook in het Waterbeheersplan van het waterschap 
wordt ten westen van het plangebied een ecologische landschapsontwikkelingszone 
aangegeven. Deze zone beslaat globaal het gebied tussen Nuland en Geffen. Deze zone heeft 
een belangrijke ruimtelijk en landschappelijke betekenis voor de regio, omdat deze zone drie 
verschillende landschappen verbindt: in het zuiden het open broeklandschap, het 
dekzandlandschap in het midden en in het noorden het open komlandschap. De gemeente 
Maasdonk ontwikkelt op dit moment een visie voor deze zone. 

Cultuurhistorische en landschappelijke patronen en elementen 
Wegenpatroon  
Binnen het plangebied is het occupatie- en ontginningspatroon vrijwel niet meer af te lezen 
door een ruilverkaveling halverwege de vorige eeuw. De kenmerkendheid is daardoor 
neutraal.  

Na de ruilverkaveling resteren slechts enkele historisch-geografische lijnen in het landschap 
zoals de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant laat zien (zie figuur 
11.1). De Weerscheut, de Zoggelsestraat, de Raktstraat, de Koksteeg, de Achterste Groes, 
Galge Steeg, Vinkeloord, Coppensdijk, Van Rijckevorselweg en Nulandsche Weerscheut 
worden redelijk gewaardeerd als historisch geografische lijnen.  
Ten zuiden van Nuland en Geffen lag op de dekzandrug een oude Napoleontische weg van ’s-
Hertogenbosch naar Nijmegen, destijds de enige verharde weg in de omgeving. De oude 
Napoleontische weg heeft ondertussen de functie van Rijksweg gekregen. Deze 
cultuurhistorische lijn wordt eveneens redelijk hoog gewaardeerd. 
Aan de noordzijde van de A59 loopt een weg van de A59 naar De Zolder, deze weg wordt 
hoog gewaardeerd als historisch-geografische lijn. Evenals het oostelijk deel van de 
Bosschebaan, de Kleine Wetering tussen de Nulandsche Weerscheut en de Weerscheut, de 
Ruitersweg-West en de watergang tussen Bungalowpark Vinkeloord en de Van 
Rijckevorselweg.
De weg ten westen van en parallel aan de Nulandsche Weerscheut wordt zeer hoog 
gewaardeerd.
Het zijn allen wegen die reeds lange tijd in hun oorspronkelijke loop in het landschap 
aanwezig zijn. 

Op basis van voorgaande beschrijving wordt de herkenbaarheid van de cultuurhistorische, 
landschappelijke structuur gematigd positief gewaardeerd. 

Bebouwingspatroon
De buurtschappen Achterste Groes en Zoggel hebben een grote invloed op het karakter van 
het gebied ten oosten van het plangebied. Binnen het plangebied is de bebouwing 
voornamelijk te vinden langs de Koksteeg (de weg van Geffen naar Vinkel en Munnekens-
Vinkel) en langs de parallelweg van de A59. Het bebouwingspatroon in het plangebied en de 
directe omgeving is gaaf te noemen.  
In het plangebied zijn geen monumenten aanwezig. 
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Verkavelingspatroon 
Ten noorden van de A59 is de oorspronkelijke structuur nog het beste te herkennen. De 
fijnmazige verkaveling van het natte gebied, ten zuiden van de A59, is door de 
ruilverkaveling vervangen door een meer agrarisch efficiënte, grootschalige verkaveling. De 
samenhang met de andere onderdelen van het dekzandlandschap is echter nog duidelijk 
aanwezig: de kleinschaligheid van de dekzandrug en het meer rationele, grootschalige en 
meer open landschap op de dekzandvlakte. De samenhang wordt derhalve positief 
gewaardeerd.
Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit cultuurgronden, zoals akkers, weilanden en 
boomkwekerijen. Het oostelijk deel van het plangebied onderscheidt zich van het westelijke 
deel door een kleinschaligere structuur, met een grote diversiteit aan landschapselementen. 
Dit gebied is hoger gelegen en daardoor droger. Om deze reden is het oostelijke gedeelte 
eerder ontgonnen dan het westelijke gedeelte. Het oostelijke gedeelte heeft een 
kampenverkaveling: kleinschalige, onregelmatige, met beplanting omgeven kavels met 
agrarisch gebruik. Het westelijke gedeelte kenmerkt zich door een relatief grootschaligere 
verkaveling en meer openheid.  
De kampenverkaveling van het gebied ten oosten van het plangebied is kleinschaliger dan de 
verkaveling van het plangebied zelf. Dit hangt rechtstreeks samen met de 
ontginningsgeschiedenis van het gebied. Het plangebied was lager gelegen en natter en is 
daardoor later ontgonnen. De 
latere ontginningen zijn 
grootschaliger en opener dan de 
oudere ontginningen ten oosten 
van het plangebied. De richting 
van de percelen was, zoals figuur 
11.2 laat zien, van noord-west 
naar zuid-oost. Dit is in de 
huidige verkaveling terug te zien. 
Ten noorden van de A59 is het 
oorspronkelijke 
verkavelingspatroon nog wat 
duidelijker in het landschap te 
herkennen. Het 
verkavelingspatroon is nog 
redelijk gaaf te noemen.  

Beplanting
Diverse landschapselementen als houtwallen, bomenrijen, boomkwekerijen en erfbeplanting 
dragen bij aan de besloten en kleinschalige sfeer, typerend voor het dekzandlandschap. De 
landschapselementen zoals de houtwallen en de wegbeplanting zijn karakteristiek voor het 
gebied en de natuurlijke ondergrond. In de loop der tijd is de beplanting wel sterk in omvang 
afgenomen, met name langs de perceelsgrenzen. Het beplantingspatroon is redelijk gaaf te 
noemen. 

Archeologie 
Zowel het plangebied zelf, als artefacten daarin zijn materiële getuigen van cultuurperioden 
in de geschiedenis van het Nederlandse landschap en van specifiek aan die cultuurperioden 
verbonden gebruik van het landschap. Het aspect archeologie onderscheidt zich ten opzichte 
van het aspect landschap en cultuurhistorie, in die zin dat herkenbaarheid en ‘geheugen’ (die 
de ontstaanswijze van het landschap laat zien) onderscheiden worden van vastgestelde 
waarderingen ten aanzien van archeologie (zie figuur 11.1).  

Figuur 11.2: Plangebied bedrijventerrein rond 1900 (bron: 
KICH)
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Het studiegebied heeft grotendeels een lage archeologische verwachting (lichtbruin 
gearceerd). Het gaat hier om de lager gelegen (nattere) delen. Het gebied rond de A59 heeft 
een hoge verwachtingswaarde (donkerbruin gearceerd).  
Er zijn geen archeologische vindplaatsen binnen het plangebied of in de directe omgeving 
ervan.  

11.2.3. Autonome ontwikkelingen  
In het Reconstructieplan Maas en Meierij wordt het grootste gedeelte van het gebied 
aangegeven als extensiveringsgebied. Hierdoor zal (intensieve) landbouw geleidelijk uit het 
gebied verdwijnen. Het westelijk deel van het plangebied is verwevingsgebied. Dit houdt in 
dat daar functiemenging plaats vindt. Op voorwaarde dat het niet botst met andere functies 
in het gebied mogen landbouwbedrijven hier wel uitbreiden.  
Het geleidelijk verdwijnen van de landbouwkundige functie zal zeker gevolgen hebben voor 
het landschap, omdat deze functie nu de drager is van het gebied. De situatie langs de 
snelweg zal onder invloed van de autonome ontwikkelingen nauwelijks veranderen. 
Door de toenemende verstedelijkingsdruk zal mogelijk een deel van het plangebied bebouwd 
raken. Dit, en de schaalvergroting in de landbouw (grotere gebouwen en percelen) zal de 
mogelijk aanwezige archeologische waarden aantasten. De schaalvergroting kan tevens het 
aanwezige herkenbare beplantings- en verkavelingspatroon aantasten. 

11.3.  Effecten aanleg en opwaardering externe ontsluitingswegen 

11.3.1. Landschap en cultuurhistorie 
Milieueffecten op de aspecten landschap en cultuurhistorie kunnen ontstaan als gevolg van 
aantasting door de aanleg van of verbreding van nieuwe wegen. De fysieke aanwezigheid 
van infrastructuur heeft invloed op de herkenbaarheid en samenhang in cultuurhistorische en 
landschapsstructuren op regionaal en lokaal schaalniveau. Met herkenbaarheid wordt 
bedoeld: de mate waarin het landschap geordende en waarneembare informatie bevat met 
betrekking tot ontstaansgeschiedenis, gebruik en inrichting, zoals beschreven bij de huidige 
situatie.  

Effecten op kenmerkende patronen en elementen 
De alternatieven leiden tot de aanleg van nieuwe wegen en/of de opwaardering van 
bestaande wegen. In beide situaties worden de bestaande patronen aangetast, er zijn geen 
kenmerkende elementen aanwezig in het plangebied18.

Alternatief 1 
In alternatief 1 wordt de hoog gewaardeerde historisch-geografische lijn ten noorden van de 
A59 aangetast. Ten zuiden van de A59 wordt één lijn van redelijk hoge waarde aangetast. 
Dit resulteert in een gewogen score van 3 (0/-). 

Alternatief 2a, 2b, 2d 
De alternatieven 2a, 2b en 2d tasten vier lijnen van redelijk hoge waarde aan. De gewogen 
score is 4 (-). 

                                              
18 De aantallen of arealen worden vermenigvuldigd met een factor die samenhangt met de 
waarderingsklasse volgens de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (redelijk hoge=x1, hoge 
waarde=x2, zeer hoge waarde=x3). Op deze wijze ontstaat een gewogen effectbepaling per 
deelcriterium.  
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Alternatief 2c 
Alternatief 2c tast 5 lijnen van redelijk hoge waarde aan. De Van Rijckevorselweg wordt niet 
aangetast, doordat deze onder maaiveld gepasseerd wordt. De gewogen score is 5 (-). 

Alternatief 3 
Alternatief 3 tast drie lijnen van redelijk hoge waarde aan. De gewogen score is 3 (0/-). 

Aantasting openheid en visuele verstedelijking 
Als gevolg van de ontsluitingsweg wordt de openheid niet aangetast. De weg ligt op of onder 
maaiveldniveau en volgt grotendeels bestaande wegen. De weg leidt echter wel in beperkte 
mate tot visuele verstedelijking door de toename van vrachtverkeer.  
De ontsluitingsalternatieven vallen ten oosten van de Weerscheut weg tussen de A59 en het 
aan te leggen bedrijventerrein en de bestaande bebouwing. Ontsluitingsalternatief 1 valt ook 
ten noorden van de A59 weg tegen diezelfde A59. Ontsluitingsalternatief 1 en 3 hebben dan 
ook geen relevant effect (0) op het aspect visuele verstedelijking. Ten westen van de 
Weerscheut bestaat er een verschil tussen de alternatieven 2a t/m 2d. De op te waarderen 
Rekken valt grotendeels weg tegen de A59, alleen het meest westelijke stuk (840 meter) 
wordt beperkt afzonderlijk waarneembaar. Dit is voor de alternatieven 2a, 2b en 2d gelijk. 
Deze alternatieven hebben een gering negatief effect (0/-) op het aspect visuele 
verstedelijking. Alternatief 2c loopt ten westen van de Van Rijckevorselweg door. De 
ontsluitingsweg ligt hier op grotere afstand van de A59 ligt en daar waar de weg niet door 
bos loop is het dus als zelfstandig element te herkennen (900 meter) en dat leidt tot een 
beperkte visuele verstelijking. Alternatief 2c heeft een negatief effect van beperkte betekenis 
(-) voor het aspect visuele verstedelijking. 

Tabel 11.4 Effecten ontsluitingsalternatieven op landschap en cultuurhistorie 
Aspect Criterium Criteria Ontsluitingsalternatieven 
   1 2a 2b 2c 2d 3 
Landschap en 
Cultuurhistorie 

Aantasting
karakteristiek 

Patronen en 
elementen 

0/- - - - - 0/- 

Visuele
verstedelijking 

0 0/- 0/- - 0/- 0 

11.3.2. Archeologie
Langs de A59 ligt een zone met een middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde. 
Deze zone is het breedste tussen de Weerscheut en de aansluiting Oss. Ten westen van de 
Weerscheut zullen de alternatieven nauwelijks door een gebied met middelhoge of hoge 
verwachtingswaarde lopen.  

De alternatieven 1, 2a, 2b en 2c tasten respectievelijk 10.2, 10.1, 10.04, 10.06 ha 
archeologisch gebied met een middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde aan. 
Alternatief 2d tast 13.99 ha aan. De alternatieven 1 t/m 2d hebben een negatief effect van 
beperkte betekenis (-). Alternatief 3 tast ‘slechts’ 8.76 ha archeologisch gebied met een 
middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde aan en heeft daarmee een gering 
negatief effect (0/-) op het aspect archeologie. 
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Tabel 11.5 Effecten ontsluitingsalternatieven op het thema archeologie. 
Aspect Criterium Criteria Ontsluitingsalternatieven 
   1 2a 2b 2c 2d 3 
Archeologie aantasting

archeologische 
waarden

aantasting van gebieden 
met middelhoge tot hoge 
archeologische 
verwachtingswaarde 

- - - - - 0/- 

11.4.  Effecten ontwikkeling bedrijventerrein  

Pm wordt later ingevuld 

11.5.  Mogelijke aanvullende maatregelen MMA  

Externe ontsluiting 
Om effecten van de nieuwe en op te waarderen effecten zo veel mogelijk te beperken en 
deze weginfrastructuur optimaal in de omgeving in te passen kan, gekoppeld aan de nadere 
uitwerking van de wegprojecten, een landschapsplan worden opgesteld waarin wordt 
aangegeven op welke punten en op welke wijze aanvullende beplanting en inrichting van 
wegbermen en dergelijke het beste kan worden toegepast. 

Ontwikkeling bedrijventerrein 
Pm (wordt later ingevuld) 

11.6.  Samenvatting en waardering effecten 

Beoordeling alternatieven externe ontsluiting 
Landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek 
De extra infrastructuur voor de ontsluiting van het bedrijventerrein tast in alle alternatieven 
karakteristieken van het bestaande landschap aan en leidt lokaal tot een visuele 
verstedelijking. Dit effect neemt in het algemeen toe met de lengte van de tracés. Door de 
grote lengte van het tracé worden in alternatief 2c de meeste waardevolle lijnen aangetast 
en is de infrastructuur en het gebiedsvreemde verkeer het meeste zichtbaar. In alternatief 1 
leidt het kunstwerk dat ten noorden en over de A59 wordt aangelegd vooral bezien vanaf de 
noordkant leidt dit tot een behoorlijke extra visuele verstedelijking in het nog grotendeels 
agrarische landschap.  

Archeologische waarden 
De extra infrastructuur tast in alle alternatieven ook mogelijke archeologische waarden aan. 
Dit effect is in de alternatieven 1, 2a, 2b en 2c nagenoeg gelijk. Alternatief 2d leidt tot een 
iets grotere aantasting vanwege de extra nieuwe rijbanen die tussen de Bosschebaan en de 
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A59 aangelegd worden. Bij alternatief 3 worden de minste archeologische waarden 
aangetast. 

Samenvatting beoordeling 
Op het gebied van landschap, cultuurhistorie en archeologie heeft alternatief 3 de voorkeur. 
De meeste negatieve effecten treden op in alternatief 2c.

Tabel 11.6 Beoordeling effecten ontsluitingsalternatieven op het thema landschap, 
cultuurhistorie en archeologie 
Aspect criterium waardering effecten 

1 2a 2b 2c 2d 3 

Landschap en 
cultuurhistorie 

aantasting
karakteristiek 

- - - -/-- - 0/- 

Archeologie aantasting
archeologische 
waarden

- - - - - 0/- 

Eindbeoordeling - - - -/-- - 0/- 

Beoordeling alternatieven ontwikkeling bedrijventerrein 
Pm (wordt later ingevuld) 
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Bijlage 1. Verklaring van gehanteerde begrippen

Activiteit  
Een set van samenhangende handelingen, gespecificeerd naar aard, omvang en plaats en 
geformuleerd vanuit het oogpunt van de initiatiefnemer. 

Akoestisch
Betreffende geluid. 

Alternatief  
Manier waarop de voorgenomen activiteit kan worden gerealiseerd. 

Archeologie 
Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen. 

Archeologische waarde
De aan een gebied toegekende (verwachtings)waarde in verband met de in dat gebied 
voorkomende fysieke menselijke bewonings- en/of gebruiksporen. 

Aspect  
Het te onderzoeken thema dat relevant wordt geacht voor het beoordelen van alternatieven. 

Autonome ontwikkelingen
Ontwikkelingen die zullen plaatsvinden als de voorgenomen activiteit niet wordt 
ondernomen.

Bevoegd gezag 
De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en die de m.e.r.-
procedure organiseert. 

Biotoop
Woongebied van een soort; ruimtelijke eenheid met een karakteristieke homogeniteit, be-
schouwd vanuit de soort; leefgebied van een groep organismen. 

Bodem
Het bovenste gedeelte van de aardkorst, ontstaan onder invloed van organismen in 
wisselwerking met klimaat, reliëf en moedergesteente. 

Commissie m.e.r. 
Onafhankelijke commissie die het bevoegde gezag adviseert over de richtlijnen voor de 
inhoud van het MER en de kwaliteit van het MER. 
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Compenserende maatregel  
Maatregel waarbij getracht wordt nieuwe waarden te creëren die vergelijkbaar zijn met de 
verloren gegane waarden.  

Contour 
Een lijn getrokken door een aantal punten van gelijke (geluids)belasting. Door contouren te 
berekenen, is het mogelijk het gebied vast te stellen dat een bepaalde (geluids)belasting 
ondervindt. 

Cultuurhistorie
De geschiedenis van de beschaving. 

Cumulatieve gevolgen 
Verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het milieu, waarbij de gevolgen 
van elke vorm afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van de verschillende vormen 
samen wel. 

dB/dB(A)
Decibel, maat voor geluidsniveau. Maat voor het geluidsdrukniveau waarbij een frequentieaf-
hankelijke correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van het menselijke oor. 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)  
Een samenhangend stelsel van natuurkerngebieden, ontwikkelingsgebieden en 
verbindingszones.

Emissie
De hoeveelheid van een stof of geluid die door bronnen in het milieu worden gebracht. 

Eutrofiëring
Voedselverrijking van de natuur met mineralen (meststoffen). 

Eutroof
Voedselrijk. 

Fauna
De verzameling van diersoorten die in een gebied wordt aangetroffen. 

Flora
De verzameling van plantensoorten die in een gebied voorkomen. 

Geluidshinder
Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid. 

Geluidsbelasting in dB 
De geluidsbelasting (dB) is de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau op een be-
paalde plaats afkomstig van bepaalde geluidsbronnen. 

Geluidscontour
Een zone waarbinnen een geluidsniveau met een bepaalde hoogte heerst, afkomstig van een 
bepaalde geluidsbron. 
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GHG 
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand. 

GLG 
Gemiddeld Laagste Grondwaterstand. 

Grondwaterstand
De hoogte van het punt waar het grondwater een druk van nul heeft. 

Habitat
Leefgebied van een soort. 

Historisch-geografisch
De geschiedkundige aardrijkskunde betreffend. 

Hydrologie
Kennis van het vloeibare in de aarde, in het bijzonder van de stand en de stromingen van 
het grondwater. 

I/C-verhouding 
Intensiteit/capaciteitsverhouding. 

Initiatiefnemer 
Diegene(n) die de mer-plichtige activiteit wil ondernemen. 

Kerngebied (EHS) 
Gebied, dat onderdeel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur, met bestaande natuur-
waarden van (inter)nationale betekenis. Het gebied moet een voldoende omvang hebben om 
als brongebied te fungeren voor omliggende terreinen. 

Kwalitatieve effecten  
Effecten op de samenstelling (kwaliteit). 

Kwantitatieve effecten  
Effecten op de hoeveelheid (effecten op de maat). 

Kwel
De opwaarts gerichte grondwaterstroming naar het drainagestelsel of het oppervlaktewater. 

Landschap
De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het aardoppervlak, die wordt bepaald 
door de onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren reliëf, bodem, 
water, klimaat, flora en fauna alsmede de wisselwerking met de mens. 

Langzaam verkeer  
Fietsers en wandelaars. 

Leefgebieden  
Gebieden waarin een bepaalde soort leeft (biotoop; habitat). 
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Meest milieuvriendelijke alternatief  
Het alternatief voor de voorgenomen activiteit, opgesteld vanuit de doelstelling zo min 
mogelijk schade aan het milieu toe te brengen, respectievelijk zoveel mogelijk verbetering te 
realiseren uitgaande van de probleemstelling. 

mer 
Milieueffectrapportage (de procedure). 

MER 
Milieueffectrapport. 

Mitigerende maatregelen  
Maatregelen voor het verminderen van nadelige effecten op het milieu door het treffen van 
bepaalde maatregelen. 

MTR 
Maximaal toelaatbare normen voor de waterkwaliteit, dit betreffen de streefwaarden die het 
waterschap voor zijn gehele beheersgebied hanteert.  

Natuurdoeltype  
Een nagestreefde combinatie van abiotische en biotische kenmerken op een bepaalde 
ruimtelijke schaal.  

Natuurontwikkeling
Het scheppen van zodanige omstandigheden dat natuurlijke ecosystemen zich kunnen 
ontwikkelen. 

Nulalternatief  
De situatie waarbij de voorgenomen activiteit niet gerealiseerd wordt maar de autonome 
ontwikkeling wel plaatsvindt. 

Plangebied
Het gebied waarin de voorgenomen activiteit wordt ondernomen. 

Referentie  
Vergelijkingsmaatstaf. 

Reliëf
Geaccidenteerdheid van een terrein, bepaald door de aanwezige hoogteverschillen en de 
steilheid van de daarbij behorende hellingen. 

Rode Lijst  
Lijst met bedreigde en veelal zeldzame soorten. 

Studiegebied
Het gebied waarin effecten kunnen optreden (plangebied en omgeving). 

Stijghoogte
De grondwaterstand gemeten in de deklaag of het bovenste watervoerend pakket (indien 
geen deklaag aanwezig is). De stijghoogte in een watervoerend pakket of een scheidende 
laag wordt op grotere diepte gemeten. 
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Studiegebied
Gebied waar relevante effecten op kunnen treden veroorzaakt door de ingreep. 

Variant 
Alle verdere onderverdelingen op de alternatieven worden aangeduid als varianten. 

Vegetatie
De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met de plaatsen waar zij groeien 
en in de rangschikking die zij uit zichzelf hebben ingenomen. 

Verdroging  
Alle ongewenste effecten als gevolg van vochttekort, toename van de mineralisatie en 
veranderingen in de invloed van kwel en neerslag. 

Verkeersintensiteit
Het aantal voertuigen dat per etmaal een bepaald punt op een wegverbinding passeert. 

Versnippering 
Proces in het landschap waarbij eerder aaneengesloten gebieden worden verkleind en de 
onderlinge afstand tussen deze gebieden wordt vergroot (als gevolg van intensieve 
landbouw, aanleg van infrastructurele werken enz.). 

Visueel-ruimtelijke kenmerken 
Kenmerken die te maken hebben met de visuele waarneming (van het landschap) door de 
mens.

Vermesting 
De milieueffecten als gevolg van het gebruik van meststoffen en de effecten van deze stoffen 
op flora en fauna.  

Verzuring  
De milieueffecten als gevolg van de atmosferische depositie van verzurende stoffen (SO4, 
NOx, NH4) en de directe effecten van deze stoffen op flora, fauna en bouwwerken. 

Waterkwaliteit 
De chemische en biologische kwaliteit van water. 

Watervoerend pakket  
De goed doorlatende zand- of grindlaag in de bodem. 
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Bijlage 2. Beleidskader

B2.1  Algemeen Beleidskader 

B2.1.1  Totaaloverzicht beleidskader 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de relevante beleidskaders voor het voornemen. 
Vervolgens worden de sectorale beleidskaders nader uitgewerkt. 

Beleidsdocument Relevantie voor voornemen 
Rijksbeleid 

Provinciaal beleid 

Regionaal beleid 

Gemeentelijk beleid 

PM nog nader uit te werken en actualiseren 

B2.1.2 Nadere toelichting op onderdelen 
Ontwerp uitwerkingsplan Stedelijke regio Waalboss 
In de stedelijk regio Waalboss vormen drie landschapsecologische zones de voornaamste 
regionale groenopgaven. Deze zones vormen duurzame buffers tussen stedelijke gebieden 
en verbinden de zandgebieden en de kleigebieden met elkaar. Daarnaast worden 
koppelingen van rode met groene projecten gestimuleerd. 

In de oostflank van de regio is er sprake van een geleidelijke overgang van het zandgebied 
naar de kleigronden. De voornaamste ecologische verbindingen zijn daar oost-west gelegen. 
Deze ecologische verbindingen worden in stand gehouden door de droge natuur op de 
dekzandrug te versterken en de natte ecologische structuur ten zuiden van de A59 uit te 
bouwen. De landschapsecologische zone ter hoogte van Nuland en Geffen ligt dwars op de 
ecologische verbindingen.  
De landschapsecologische zone ter hoogte van Nuland en Geffen heeft een belangrijke 
landschappelijke en ruimtelijke betekenis voor de regio. Deze bestaat uit de waardevolle 
opeenvolging van drie verschillende cultuurlandschappen en de kenmerkende openheid. 
Het ruimtelijk contrast tussen deze landschappen wordt versterkt. Op de dekzandrug wordt 
beplanting ingepast die aansluit op de Geffense bosjes en de zone ten oosten van Rosmalen. 
Aan de noordkant van de dekzandrug is een laagte aanwezig, de openheid is hier 
richtinggevend voor de inrichting van het gebied. Ten noorden van de spoorlijn dient de 
visuele relatie tussen de laagte en de open komgronden te worden hersteld.  
De landschapsecologische zone dient daarnaast als ruimtelijke buffer tussen Nuland en 
Geffen en is belangrijk om de openheid van voldoende schaal en maat te waarborgen langs 
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de A59. De openheid van de zone wordt beschermd door de randen van de zone te 
versterken, door hier specifieke vormen van woningbouw toe te laten. De ‘rood-met-groen 
koppeling’ kan ook hiervoor worden ingezet. 
Behalve ter versterking van de randen is er geen verstedelijking mogelijk in de 
landschapsecologische zone, tenzij deze voortvloeit uit de strategische gebiedsontwikkeling 
Heesch-west. Wel is er recreatie toegestaan mits deze de landschappelijke kenmerken, zoals 
de openheid, versterkt en een duidelijke relatie heeft met het cultuurlandschap. Voor de 
landbouwkundige functies in het gebied geldt dat zij de openheid zoals beschreven niet 
dienen aan te tasten. De landbouw is de drager van het buitengebied in de 
landschapsecologische zone. 

Gemeentelijk beleid 
Ontwerpstructuurvisie Buitengebied Maasdonk  
Het gebied tussen Nuland en Geffen wordt in het streekplan gemarkeerd met de aanduiding 
‘landschapsecologische zone’. Voor de zone tussen Nuland en Geffen geldt dat dit een van de 
weinige plekken langs de A59 is waarbij doorzichten naar het achterland mogelijk zijn. De 
openheid van het gebied vormt dan ook een belangrijke kwaliteit. Daarbij komt dat de zone 
samenvalt met een unieke landschapsecologische gradiënt van de hogere dek-zandgronden 
naar de lagere komgebieden van het rivierenlandschap.  

Een belangrijk vertrekpunt voor deze visie is het behouden en versterken van het open, niet 
bebouwde en niet beboste landschap tussen Nuland en Geffen.
Om deze openheid te kunnen waarborgen is het van belang voorwaarden te stellen aan het 
gebruik van het gebied. Ook de randen zijn van groot belang. Zoals de kwaliteit van een 
plein in grote mate wordt bepaald door zijn randen zo geldt dat tot op zekere hoogte ook 
voor het open landschap tussen beide dorpen. Een goede vormgeving van de randen leidt tot 
een kwalitatief hoogwaardiger open ruimte. Zichtlijnen, landmarks en zorgvuldig toegepaste 
beplanting kunnen de openheid extra cachet verlenen. 
Nieuwe, hoogwaardige functies in de randen gekoppeld aan een recreatieve route moeten de 
openheid van het gebied tussen Nuland en Geffen waarborgen.  

Voor de rand die gevormd wordt door het bedrijventerrein is in de visie het volgende 
opgenomen. 
“Het belangrijkste werklandschap in het gebied zal gevormd worden door het nieuw te 
ontwikkelen bedrijventerrein Heesch-West, ten zuiden van de snelweg. Het bedrijventerrein 
zal een groen karakter krijgen, waarbij elementen uit het omringende landschap zich 
doorzetten en worden opgenomen in het terrein. 
Langs de Weerscheut zal een nat gebied worden ontwikkeld waar water, afkomstig van het 
bedrijventerrein, zal worden opgevangen. De natuurlijke ruigte die rondom deze waterbuffer 
ontstaat wordt doorsneden door houtwallen, die ook doorlopen buiten het bedrijventerrein. 
Het gebied zal op deze manier het ‘groene gezicht’ van het bedrijventerrein vormen. 
Binnen het bedrijventerrein wordt de Koksteeg waar mogelijk in haar huidige toestand 
behouden. Langs de Koksteeg wordt een groene strook met verspreide bomen en 
boomgroepen ontwikkeld. Bestaande beeldbepalende bebouwing zal gespaard blijven en in 
deze strook worden opgenomen. Deze bebouwing krijgt een nieuwe functie als kantoor. Hier 
achter worden, op enige afstand van de weg, de bedrijven geplaatst. De zo ontstane strook 
kan door mensen die op het bedrijventerrein werken als park gebruikt worden. 
De bedrijven in de randzone worden zodanig gesitueerd dat ze zich qua richting voegen naar 
de landschappelijke oost-west georiënteerde landschapsstructuur. De gebouwen moeten zich 
bovendien presenteren richting het landschap. Duurzame materialen als hout, baksteen 
hebben de sterke voorkeur voor bedrijven in deze randzone.” 
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B2.2 Nadere Toelichting sectoraal beleidskader 

B2.2.1 Externe veiligheid 
Wet- en regelgeving 
Het transport, de opslag en productie van gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee 
door de mogelijkheid dat bij een ongeval gevaarlijke lading vrij kan komen. De discipline 
externe veiligheid houdt zich bezig met het beheersen van de hieraan verbonden risico’s voor 
mensen die zich in de nabijheid van gevaarlijke stoffen bevinden.  

Externe veiligheid maakt onderscheid tussen risicobronnen en risico-ontvangers. De 
risicobronnen zijn in twee groepen te verdelen:  
- transportassen, zoals wegen, spoorwegen en vaarwegen waarover vervoer van 

gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
- inrichtingen waarin productie, gebruik, verstrekking en/of opslag van gevaarlijke stoffen 

plaatsvindt. 

Het Nederlandse externe veiligheidsbeleid is gericht op de bescherming van individuen die 
zich bevinden in beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten19.

Plaatsgebonden risico en groepsrisico 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen 
door een ongeval, indien hij zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats 
bevindt. Hoe dichter bij de bron, hoe groter het plaatsgebonden risico.  

Het groepsrisico (GR) is de kans per jaar dat, in het geval van een ongeval met gevaarlijke 
stoffen, in één keer een groep van een bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt. Een 
groep personen dichtbij de risicobron heeft meer invloed op de hoogte van het groepsrisico 
dan dezelfde groep verder van de bron. 

groepsrisico
Het groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek (de zogenaamde fN-curve) waarin op de 
horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers (N) wordt uitgezet en op de verticale as de kans 
(f) op dat aantal slachtoffers per jaar. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico is weergegeven 
als een rechte lijn in de fN-grafiek. Indien de fN-curve zich onder de normlijn bevindt, is er geen 
sprake van overschrijding van de oriëntatiewaarde.  

f (kans)

N (aantal personen)

Regelgeving rond transportassen 
Langs transportassen waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, bestaat een 
grotere kans dat een ongeluk met gevaarlijke stoffen plaatsvindt dan elders. Het externe 

                                              
19 Een onderscheid tussen beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten is gegeven in artikel 1 van het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, staatssecretaris van VROM, 2005). 
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veiligheidsbeleid kan beperkingen opleggen aan langs zo´n transportas geprojecteerde 
plannen en projecten. Het vervoer van gevaarlijke stoffen kent verschillende modaliteiten: 
vervoer over de weg, het spoor, over het water (zee en binnenwater) en door buisleidingen. 

De Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen20 (Circulaire RNVGS) schrijft het 
beleid voor waarmee een afweging plaats kan vinden tussen de veiligheidsbelangen die een 
rol spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water en de ruimtelijke 
structuur van de omgeving. Een wettelijke verankering van deze risiconormen is in 
voorbereiding. 

In de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is voor het PR ten opzichte van 
kwetsbare objecten een grenswaarde opgesteld. Dit is een harde norm waarvan niet mag 
worden afgeweken. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. Met een 
richtwaarde moet bij een besluit zoveel mogelijk rekening worden gehouden. Zowel de 
grenswaarde als de richtwaarde bedraagt 10-6 per jaar (1 op 1 miljoen per jaar) voor nieuwe 
situaties. 

Voor het GR is geen harde norm vastgelegd, maar wordt gewerkt met een oriëntatiewaarde. 
De oriëntatiewaarde voor situaties rondom transportassen en rondom inrichtingen is: 
- 10 doden: kans/jaar is 10

-4
;

- 100 doden kans/jaar 10
-6

;
- 1.000 doden: kans/jaar is 10

-8
.

Het bevoegd gezag dient over iedere toename van het groepsrisico of overschrijding van de 
oriëntatiewaarde van het groepsrisico verantwoording af te leggen. 

Voor het transport via buisleidingen geldt de Circulaire RNVGS niet. Hiervoor gelden 
afzonderlijke regelingen. Het gaat hierbij om de circulaire ‘Zonering langs hogedruk 
aardgastransportleidingen’ van 26 november 1984, de circulaire ‘Bekendmaking van beleid 
ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van K1-, 
K2- en K3-categorie’ van 24 april 1991 en de veiligheidsafstanden die zijn opgenomen deel E 
van het Structuurschema Buisleidingen.  

Nieuw beleid is echter in aantocht. Voor aardgastransportleidingen wordt door het RIVM 
geadviseerd te anticiperen op het nieuwe beleid door middel van het aanvragen van een 
berekening (QRA) bij de Gasunie21. De Gasunie heeft een brief opgesteld waarin wordt 
aangegeven welke gegevens over de omgeving de Gasunie bij ruimtelijke ontwikkelingen 
nodig heeft voor het uitvoeren van groepsrisicoberekeningen22. In deze brief is vermeld tot 
welke afstand de bebouwing rond leidingen met verschillende diameters en druk dient te 
worden geïnventariseerd (de inventarisatie-afstand). Zo kan indirect worden afgeleid welke 
bebouwing volgens de Gasunie van belang is bij de berekening van het groepsrisico. 

Regelgeving rond inrichtingen 
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen23 (hierna: Bevi) zijn de risiconormen voor 
externe veiligheid rond inrichtingen waarin productie, gebruik of opslag van gevaarlijke 
stoffen plaatsvindt vastgelegd. Gemeenten en provincies moeten de normen uit het Bevi (en 

                                              
20 Staatscourant 147, d.d. 4 augustus 2004, gewijzigd in 2008: Staatscourant 137, d.d. 18 juli 2008 
21 berichtgeving RIVM 1 juni 2007, zie www.relevant.nl 
22 Brief: Eisen omgevingsdata in het kader van groepsrisicoberekeningen bij ruimtelijke ontwikkeling, 
revisie vier, deze brief is niet voorzien van een datum 
23 Staatsblad, 10 juni 2004 
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de daarbij horende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)) naleven bij de vaststelling 
van ruimtelijke plannen. 

In het Bevi is voor het PR ten opzichte van kwetsbare objecten een grenswaarde opgesteld; 
voor beperkt kwetsbare objecten is het plaatsgebonden risico een richtwaarde. Zowel de 
grenswaarde als de richtwaarde bedraagt 10-6 per jaar (1 op 1 miljoen per jaar) voor nieuwe 
situaties. 

Evenals in de Circulaire RNVGS is in het Bevi geen harde norm voor het groepsrisico 
vastgelegd. De oriëntatiewaarde voor situaties rondom inrichtingen is: 
- 10 doden: kans/jaar is 10

-5
;

- 100 doden kans/jaar 10
-7

;
- 1.000 doden: kans/jaar is 10

-9
.

Basisnet
Op dit moment wordt het basisnet vervoer gevaarlijke stoffen ontwikkeld. Met de basisnetten 
Water, Weg en Spoor wordt beoogd een duurzaam evenwicht tussen ruimtelijke 
ontwikkelingen, vervoer van gevaarlijke stoffen en veiligheid te realiseren. Dit gebeurt door 
alle hoofdvaarwegen, rijkswegen en spoorwegen in te delen in categorieën. Deze categorieën 
verschillen in de mate waarin er beperkingen gelden voor vervoer en / of ruimtelijke 
ontwikkelingen. Beperkingen voor het vervoer worden vastgelegd in een gebruiksruimte, 
beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen in een veiligheidszone. Daarnaast zal, in 
navolging van het externe veiligheidsbeleid voor inrichtingen, de verantwoordingsplicht voor 
het groepsrisico juridisch worden vastgelegd.  

Het is derhalve wenselijk om in het MER en aansluitend het voorontwerpbestemmingsplan 
reeds te anticiperen op deze problematiek. De meest gangbare manier om dit te doen is door 
in het bestemmingsplan een systeem van milieuzonering op te nemen. 

B2.2.2 Luchtkwaliteit 
Wettelijke regeling luchtkwaliteit 
‘Wet luchtkwaliteit’ 
Op 15 november 2007 is de 'Wet luchtkwaliteit' in werking getreden, ter vervanging van het 
Besluit luchtkwaliteit 2005 en de bijbehorende Regelingen. De wet bevat basisverplichtingen 
op grond van de EU richtlijnen24, namelijk: plannen, maatregelen, het beoordelen van 
luchtkwaliteit, verslaglegging en rapportage. De 'Wet luchtkwaliteit' is geen separate wet, 
maar een onderdeel (titel 5.2) van de Wet milieubeheer en vormt het kader voor de nieuwe 
regels op het gebied van luchtkwaliteit: 

                                              
24 richtlijnen nummers 85/337/EG, 96/62/EG, 1999/30/EG, 2000/69/EG, 2002/3/EG, 2003/35/EG en 

2004/107/EG. 
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diverse EU richtlijnen
inzake luchtkwaliteit

wijziging Wm 
(luchtkwaliteitseisen)

Besluit "niet in betekende 
mate bijdragen"

Regeling "projectsaldering 
luchtkwaliteit 2007"

Regeling "beoordeling 
luchtkwaliteit 2007"

Regeling "niet in betekende 
mate bijdragen"

De kern van het nieuwe toetsingskader blijft bestaan uit de (Europese) luchtkwaliteitseisen, 
welke betrekking hebben op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO2), stikstofoxiden, 
fijn stof (PM10), koolmonoxide, benzeen, benzo(a)pyreen, lood en ozon.  

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
De wet voorziet in het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
(NSL). Daarbinnen werken het rijk, de provincies en gemeenten samen om de Europese 
eisen voor luchtkwaliteit te realiseren. Het NSL is op 1 augustus 2009 van kracht geworden 
nadat de EU in april 2009 vrijwel geheel heeft ingestemd met het verzoek tot derogatie 
(verlenging van de termijn om luchtkwaliteitseisen te realiseren). 

Besluit ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM) 
In het Besluit ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling 
‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd 
die betrekking hebben op het begrip NIBM. Sinds het NSL in werking is getreden is het 
begrip 'niet in betekenende mate' gedefinieerd als 3 % van de jaargemiddelde grenswaarde 
voor NO2 en PM10. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen 
(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekende mate 
bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de 
grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. In de overige gevallen kan 
een project doorgang vinden indien – bijvoorbeeld met een luchtkwaliteitsonderzoek - 
aannemelijk kan worden gemaakt dat: 
- het project, al dan niet in combinatie met de met het project verbonden maatregelen, 

niet in betekende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit25 (maximaal 3 %) (Wm artikel 
5.16.1.c), ofwel dat: 

- de luchtkwaliteit door het project, al dan niet in combinatie met de met het project 
verbonden maatregelen, per saldo verbetert of tenminste gelijk blijft (Wm artikel 
5.16.1.b.1°)26, ofwel dat: 

- bij een beperkte verslechtering van de luchtkwaliteit vanwege het project, de 
luchtkwaliteit in een gebied rondom het project per saldo verbetert (Wm artikel 
5.16.1.b.2°)27, ofwel dat: 

- er geen grenswaarden worden overschreden. 

                                              
25 dit geldt ook in gevallen waar grenswaarden worden overschreden.
26 dit komt overeen met de wijze van salderen conform artikel 7.3.a. uit het inmiddels ingetrokken 

Besluit luchtkwaliteit 2005. 
27 dit komt overeen met de wijze van salderen conform artikel 7.3.b. uit het inmiddels ingetrokken 

Besluit luchtkwaliteit 2005. 
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De wijze van salderen in relatie tot het begrip NIBM is uitgewerkt in de Regeling 
‘projectsaldering luchtkwaliteit 2007’.  

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007) 
De op 19 juli 2008 gewijzigde ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (RBL 2007)’ 
vervangt de ‘Meetregeling luchtkwaliteit 2005’ en het Meet- en rekenvoorschrift 
bevoegdheden luchtkwaliteit. In de RBL 2007 zijn regels beschreven met betrekking tot 
onder andere: 
- de manier van afronden (artikel 68); 
- de bepaling van de toetsingsafstand28 (artikel 70); 
- de voorgeschreven rekenmethoden (artikel 71); 
- de te gebruiken achtergrondconcentraties en emissiefactoren (artikel 66); 
- de dubbeltellingcorrectie (bijlage 1, sub 5); 
- de zeezout aftrek (bijlage 4): 

� van de berekende jaargemiddelde concentratie mag een per gemeente verschillende 
concentratie worden afgetrokken; voor de gemeenten Bernheze, Maasdonk, 's-
Hertogenbosch en Oss bedragen deze respectievelijk 3, 4, 4 en 4 µg PM10/m3;

� van het berekende aantal overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarde 
van 50 µg/m3 mag binnen heel Nederland 6 overschrijdingsdagen worden 
afgetrokken.

In de Staatscourant zijn hierna nog een aantal wijzigingen van de RBL 2007 gepubliceerd. 
Enkele wijzigingen zijn: 
- Uitleg over berekeningen bij tunnelmonden29.
- Bij het door middel van berekeningen toetsen van luchtkwaliteit bij inrichtingen wordt 

vanaf de grens van de inrichting gerekend30.   
- De introductie van het begrip ‘toepasbaarheidbeginsel’31.

Het ‘toepasbaarheidbeginsel’ geeft aan op welke plaatsen de luchtkwaliteitseisen toegepast 
moeten worden. Op de volgende locaties vindt geen vaststelling plaats van de luchtkwaliteit 
en vindt geen berekening plaats van de effecten: 
- locaties die zich bevinden in gebieden waartoe leden van het publiek geen toegang 

hebben en waar geen vaste bewoning is; 
- terreinen waarop één of meer inrichtingen zijn gelegen, waarbij bepalingen betreffende 

de gezondheid en veiligheid op arbeidsplaatsen als bedoeld in artikel 5.6, tweede lid, van 
de wet, van toepassing zijn;  

- de rijbaan van wegen en de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter 
toegang tot de middenberm hebben.  

Het luchtkwaliteitsonderzoek wordt uitgevoerd conform de gewijzigde RBL 2007, waarbij 
rekening wordt gehouden met alle recente wijzigingen zoals het toepasbaarheidsbeginsel. 

De aftrek van zeezout is zowel voor de jaargemiddelde als de etmaalgemiddelde 
grenswaarden van PM10 niet toegepast. Van de saldo benadering is geen gebruik gemaakt 

                                              
28 de toetsingsafstand voor zowel NO2  als PM10 is 10 meter vanaf de rand van de weg. Indien 

gevoelige objecten, zoals afgescheiden fietspaden / voetpaden en woningen, binnen deze 
toetsingsafstand liggen moet worden getoetst ter hoogte van deze gevoelige objecten. In de 
modellering is het verkeer gesitueerd op de wegas. De berekeningsafstand in het model is dan ook 
gelijk aan toetsingsafstand plus een halve wegbreedte. 

29 wijziging van de RBL 2007 van 13 augustus 2009.
30 wijziging van de RBL 2007 van 18 maart 2009.
31 wijziging van de RBL 2007 van 19 december 2008.
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aangezien dit niet nodig is gebleken. Toetsing vindt plaats conform de gewijzigde RBL 2007 
voor zowel NO2 als PM10 plaats op maximaal 10 m van de wegrand.  

Provinciaal en regionaal beleid 
Brabant voldoet nu en in de nabije toekomst niet overal aan de grenswaarden voor 
luchtkwaliteit voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2). Voornaamste oorzaken hiervoor 
zijn het verkeer en de intensieve veehouderij. De Wet luchtkwaliteit voorziet in het 
zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). In dit NSL werken 
Rijk, provincies en gemeenten samen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Het NSL 
omvat een breed pakket aan generieke, regionale en lokale maatregelen. Brabant heeft 
hiervoor, net als zes andere regio's, een Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
opgesteld, dat onderdeel uitmaakt van het NSL. In het Brabants Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit32 (BSL) zijn alle maatregelen opgenomen die de Brabantse gemeenten en 
regio's zich voornemen ter verbetering van de luchtkwaliteit.  

Dankzij de uitvoering van de brongerichte maatregelen door de EU en de nationale 
(generieke) maatregelen zal het aantal voor de toekomst dreigende overschrijdingen van de 
grenswaarden voor PM10 en NO2 langs het hoofdwegennet (HWN) en onderliggend wegennet 
(OWN) sterk afnemen. In Brabant worden er langs het HWN geen knelpunten meer 
verwacht, in het NSL zijn daarom geen maatregelen opgenomen langs het HWN van Brabant. 

In Brabant resteren alleen op het OWN in Eindhoven dreigende overschrijdingen van de 
grenswaarden voor PM10 (in 2011) en NO2 (in 2015). De regionaal generieke en 
locatiespecifieke maatregelen uit het BSL verbeteren de luchtkwaliteit in de regio en lossen 
de knelpunten in Eindhoven op. 

De regionaal generieke en locatiespecifieke maatregelen die 's-Hertogenbosch neemt maken 
onderdeel uit van het BSL en zorgen voor de verdere verbetering van de luchtkwaliteit in de 
regio 's-Hertogenbosch. Deze maatregelen kunnen zorgen voor een verbeterde luchtkwaliteit 
ter hoogte van Natura 2000-gebieden ten zuidwesten van 's-Hertogenbosch: het Vlijmens 
Ven, de Moerputten en de Bossche Broek. Vooral voor de Bossche Broek (ingeklemd tussen 
de stad en de A2/A65) kan een verbetering van de luchtkwaliteit verwacht worden door 
maatregelen die 's-Hertogenbosch neemt en dankzij de uitvoering van de brongerichte 
maatregelen door de EU en de nationale (generieke) maatregelen in het NSL. 

Het regionaal bedrijventerrein Heesch-West is als "in betekenende mate" project 518 
opgenomen in het NSL. De effecten van projecten die in betekenende mate (IBM) bijdragen 
aan de luchtkwaliteit, zijn berekend en verwerkt in het NSL. In het NSL is een balans 
opgemaakt van het effect van de autonome ontwikkeling op de luchtkwaliteit, de gevolgen 
van de IBM projecten en het effect van de maatregelen. Het pakket van maatregelen is zo 
opgesteld dat het de negatieve effecten van de IBM projecten ruimschoots compenseert. Het 
leidt ertoe dat tijdig wordt voldaan aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

Voor projecten die als IBM project zijn opgenomen in het NSL hoeft geen 
luchtkwaliteitonderzoek te worden uitgevoerd, wanneer deze in ongewijzigde vorm worden 
uitgevoerd (Wm artikel 5.16.1.d.). Aangezien er voor het regionaal bedrijventerrein Heesch-
West geen definitief ontwerp was opgenomen in het NSL zal het project wel getoetst moeten 
worden aan de grenswaarden van titel 5.2 van de Wet milieubeheer (zie tabel 8.10). 

                                              
32  GS hebben op 15 april 2008 ingestemd met het BSL, Meerjarenprogramma 2008 - 2014 en 

ingestemd met de aanbieding van het BSL aan de minister van VROM en aan de gemeenten. 
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Gemeentelijk beleid 
De gemeenten Bernheze en Maasdonk hebben geen luchtkwaliteitsknelpunten en geen 
specifiek luchtkwaliteitsbeleid. De gemeente Oss is bezig met het ontwikkelen van een 
gemeentelijk luchtkwaliteitsplan. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een plan van aanpak 
luchtkwaliteit 2008-2011 opgesteld. In de gemeentelijke plannen wordt voornamelijk 
ingegaan op maatregelen voor lokale knelpunten.  

B2.2.3 Ecologie 
Streekplan Noord-Brabant 2002 
De hoofdlijn van de visie in het Streekplan is het verhogen van de ecologische kwaliteit en de 
belevingswaarde van natuur en het handhaven van de groene hoofdstructuur. 
Voor de verbetering van de ecologische kwaliteit is het nodig dat de natuur voldoende ruimte 
wordt gegund. Het centrale instrument dat de provincie daarvoor heeft ontwikkeld, is de 
groene hoofdstructuur (GHS). Voor de verbetering van de ecologische kwaliteit is het verder 
nodig dat de milieu- en wateromstandigheden worden verbeterd. 

In het plangebied zijn enkele bosschages ten westen en oosten van tankstation De Lucht aan 
de A59 opgenomen in de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Ook ten noorden van de A59 
liggen kleine bosjes, die onderdeel zijn van de EHS (overige bos- en natuurgebieden, 
Natuurgebiedsplan 2003). Ecologische verbindingszones als onderdeel van de Groene 
Hoofdstructuur (GHS), zijn niet binnen het plangebied aanwezig. De dichtstbijzijnde 
ecologische verbindingszone loopt langs de Groote Wetering, minimaal 2 km ten zuiden van 
het plangebied (Natuurgebiedsplan 2003). Het grootste deel van het plangebied behoort 
bovendien tot de categorie “waterpotentiegebied” binnen de GHS.  

Naast de GHS heeft de provincie ook een Agrarische Hoofdstructuur (AHS) aangewezen. 
Deze omvat landbouwgronden buiten de GHS en buiten de bebouwde kernen en 
infrastructuur. Binnen de AHS is nog een gebiedstypering aangebracht. Van belang voor dit 
plangebied is het AHS-landschap. Dat zijn landbouwgebieden waarin landschappelijke 
waarden voorkomen die nauw samenhangen met bijzondere natuurwaarden of 
landbouwgebieden die zelf geen bijzondere natuurwaarden bezitten maar vanwege hun 
ligging ten opzichte van bos- en natuurgebieden tot de AHS-landschap worden gerekend. 

Landschap en cultuurhistorie 
De provinciale visie op landschap en cultuurhistorie is het respecteren van de 
cultuurhistorische en andere landschappelijke waarden en deze gebruiken als inspiratiebron 
voor de verhoging van de landschappelijke kwaliteit van het onbebouwde en het bebouwde 
gebied.  
Het beleid richt zich op versterking van de identiteit van de in Noord-Brabant te 
onderscheiden gebieden en op de ontwikkeling van nieuwe landschappelijke identiteiten in de 
rest van Brabant. Hierbij moet een goed evenwicht worden gevonden tussen het behoud van 
waardevolle landschappelijke karakteristieken, structuren en elementen, inclusief boven- en 
ondergrondse cultuurhistorische (landschaps)waarden en de vernieuwing van het landschap. 
In dit verband is ‘behoud door ontwikkeling' het uitgangspunt: belangrijke landschappelijke 
waarden verdienen het om te worden behouden, maar vooral ook om als inspiratiebron te 
worden gebruikt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. 
Voor archeologie is het uitgangspunt dat het archeologisch erfgoed moet worden beschermd 
op de plaats waar het wordt aangetroffen. Gezien dit uitgangspunt moeten in geval van 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in gebieden met een hoge of een middelhoge 
verwachtingswaarde voor archeologisch erfgoed, de archeologische waarden door middel van 
een vooronderzoek in kaart worden gebracht. 
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Beleidsregel natuurcompensatie 
Het natuurcompensatiebeginsel heeft betrekking op de natuur- en landschapswaarden in de 
GHS en AHS-landschap en in gebieden die in vigerende bestemmingsplannen zijn bestemd 
als bos- of natuurgebied. Voor een duurzame instandhouding en ontwikkeling van deze 
zones is het beleid gericht op het bieden van een planologische basisbescherming. Daarbij 
worden uitbreiding, intensivering en nieuwvestiging van intensieve vormen van 
ruimtegebruik alsmede ruimtelijke ingrepen in bodem- en waterhuishouding zoveel mogelijk 
tegengegaan. Alleen in uitzonderingsgevallen zal de provincie in overweging nemen om 
natuur- en landschapswaarden voor andere functies te laten wijken. Indien na afweging van 
belangen wordt besloten dat het belang van behoud van natuur en landschappelijke waarden 
moet wijken voor een zwaarwegend maatschappelijk belang, wordt het compensatiebeginsel 
toegepast. Dit houdt in dat verzekerd moet zijn dat de aantasting van natuurwaarden en de 
daarmee samenhangende landschappelijke waarden tot het minimum wordt beperkt en 
wordt gecompenseerd conform de in deze beleidsregel opgestelde regels. 

Soms worden compensatietaakstellingen op basis van het compensatiebeleid verward met 
‘rood voor groen’ beleid. Bij ‘rood voor groen’ wordt echter geen natuur aangetast en wordt 
een andere doelstelling nagestreefd. Het gaat om het ontwikkelen van nieuwe natuur in ruil 
voor het mogen ontwikkelen van ‘rood’ met het doel een kwaliteitsimpuls aan een gebied te 
geven. Natuur die in het kader van ‘rood voor groen’ wordt aangelegd, kan niet worden 
aangewend om te voldoen aan compensatieverplichtingen. 
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Bijlage 3. Geraadpleegde literatuur

@@referenties nog doorwerken 

Referenties Bodem en Water 
1. Witteveen+Bos. (2007). Regionaal bedrijventerrein Heesch-West. Modelmatige 

onderbouwing waterhuishouding. Referentie HT295-2/eekc/003. 
2. Witteveen+Bos. (2007). Regionaalbedrijventerrein Heesch-West. Startnotitie milieu-

effectrapportage.  Referentie HT295-1/dijc/006. 
3. Waterschap Aa en Maas. (2007). Nadere inventarisatie wijstgebieden. Referentie 

HT270-1/meev/016. 
4. CIW, Afstromend wegwater (2002). 
5. Waterschap Aa en Maas, Waterbeheersplan (2000). 

Referenties Externe veiligheid 

- www.risicokaart.nl , Noord-Brabant 
- Memorandum Gasunie, risicoberekening gastransportleiding QRA A-527-05-KR-001 
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Bijlage 4. Uitwerking alternatieven externe 
ontsluiting

In hoofdstuk 3 (deel A) van dit rapport zijn 3 hoofdalternatieven benoemd om tot goede 
externe ontsluiting van het Regionaal Bedrijventerrein op het hoofdwegennet te komen: 
- alternatief 1: ‘directe’ ontsluiting via een nieuwe aansluiting op de A59 ter hoogte van 

verzorgingsplaats De Lucht; 
- alternatief 2: tweezijdige ontsluiting via de op te waarderen of te verleggen 

Bosschebaan richting het bestaande/ op te waarderen aansluitpunt Oss én via aan te 
leggen of op te waarderen parallelwegen langs de zuidzijde van de A59 een van de 
bestaande aansluitpunten Nuland of Kruisstraat;  

- alternatief 3: eenzijdige ontsluiting via een nieuwe parallelroute – zonder verbinding 
met de bestaande Bosschebaan -  richting het bestaande/ op te waarderen aansluitpunt 
Oss.

Binnen het ontsluitingsprincipe van alternatief 2 zijn daarbij in totaal vier subalternatieven  
onderscheiden. In totaal zijn er dus 6 alternatieven die onderstaand nader worden 
uitgewerkt en toegelicht.  

B4.1.  Alternatief 1: Directe aansluiting op A59  
Hoofdkenmerken 
In alternatief 1 krijgt het Regionaal Bedrijventerrein een directe aansluiting op het 
hoofdwegennet middels een nieuw aan te leggen aansluiting op de A59. Daarbij wordt de 
aansluiting op de zuidbaan van de A59 gecombineerd met de bestaande aansluiting van 
verzorgingsplaats De Lucht. Op de noordbaan dient een nieuwe aansluiting te worden 
gerealiseerd. Deze aansluiting op de noordbaan is vanuit het bedrijventerrein via een nieuw 
viaduct over de A59 te bereiken. Gezien de ligging van de A59 op maaiveldniveau is een 
viaduct over de A59 de enige realiseerbare optie. Een halfverdiepte ligging van deze 
verbindingsweg is niet inpasbaar. De A59 zou dan deels verhoogd moeten worden 
aangelegd, waardoor een dijklichaam noodzakelijk is. Dit is moeilijk inpasbaar vanwege de 
aanwezigheid van verzorgingsplaats De Lucht. Om een heldere verkeersstructuur te 
realiseren worden de zuidelijke toe- en afrit op de toegangsweg (vanaf de noordelijke toe- en 
afrit naar het bedrijventerrein) aangesloten. Bij een (half)verdiepte ligging zou deze 
aansluiting veel ruimte vragen. De zuidelijke toe- en afrit zou dan pas aangesloten worden 
aangesloten als de toegangsweg weer op maaiveldniveau ligt. Bij een verhoogde ligging 
kunnen de zuidelijke toe- en afrit verhoogd worden aangelegd en direct op de toegangsweg 
aangesloten worden. Daarna kan de toegangsweg het bedrijventerrein in naar 
maaiveldniveau dalen. Derhalve wordt uitgegaan van een viaduct over de A59.  

Vormgeving aansluitpunt 
Het viaduct en de toeleidende wegen zijn vanwege het ruimtebeslag bepalend voor de opzet 
van de wegenstructuur binnen het bedrijventerrein zelf. Als gevolg van het nieuwe viaduct 
zijn hellingbanen noodzakelijk, waardoor de invalsweg vanaf de aansluiting niet direct op 
maaiveldniveau het plangebied benadert. In de inzet in figuur B4.1. is dat inzichtelijk 
gemaakt. De invalsweg kan daardoor niet op maaiveldniveau kruisen met de bestaande 
Bosschebaan. De Bosschebaan wordt in dit alternatief onderbroken. De doorgaande route 
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loopt in dit alternatief via het bedrijventerrein. Overwogen kan worden om voor fietsverkeer 
de route via de bestaande Bosschebaan door middel van een fietstunnel te behouden. Dit 
voorkomt dat fietsverkeer over het bedrijventerrein moet rijden. Zoals hiervoor beschreven 
worden de zuidelijke toe- en afrit aangesloten op de centrale invalsweg die vanaf de A59 het 
bedrijventerrein inloopt. De zuidelijke toe- en afrit worden derhalve vanaf ten opzichte van 
de A59 verhoogd aangelegd. Vanaf het aansluitpunt van de zuidelijke toe- en afrit op de 
invalsweg zal de weg met een hellingspercentage van 5% dalen naar het plangebied.  

De noordelijke aansluiting wordt uitgevoerd als halfklaverblad en zal ten noordoosten van 
verzorgingsplaats De Lucht worden gerealiseerd. Er zal ter plaatse van deze aansluiting een 
ander tracé moeten worden gekozen voor de parallel aan de A59 gelegen Rijksweg die een 
lokale functie vervult voor de aangelegen percelen. Ten behoeve van de noordelijke 
aansluitingen dienen nieuwe op- en afritten te worden gerealiseerd. De uitrijstrook van de 
noordelijke aansluiting wordt gecombineerd met de invoegstrook vanaf verzorgingsplaats 
Geffense Barrière. Hierdoor ontstaat een weefvak dat op basis van de NOA33 een minimale 
lengte van 300 m heeft. De oprit richting ’s-Hertogenbosch krijgt een solitaire invoegstrook.  

Op-en afritten A59 
Op de zuidbaan kent de A59 in de huidige situatie een toe- en afrit voor verzorgingsplaats De 
Lucht. De nieuwe toe- en afrit voor het Regionaal Bedrijventerrein moet met de bestaande 
toe- en afrit worden gecombineerd. In de huidige situatie is er één splitsingspunt: splitsing 
van de A59 met de toegangsweg naar De Lucht. In de nieuwe situatie kent de aansluiting 
een tweetal splitsingspunten: 
- splitsing van de A59 met de toegangsweg naar De Lucht/bedrijventerrein; 
- splitsing van de toegangsweg naar De Lucht met de toegangsweg naar het 

bedrijventerrein. 
Als gevolg van dit extra splitsingspunt is voor de aansluiting een grotere weglengte 
noodzakelijk ten opzichte van de huidige situatie. Op basis van de NOA wordt gesteld dat de 
lengte tussen het begin van de eerste uitrijstrook en het terrein van verzorgingsplaats De 
Lucht minimaal 400 tot 500 m is. Onderzocht dient te worden of daardoor het viaduct over 
de Weerscheut en het daarbij behorende talud aangepast moeten worden.  
Gezien de situering van de noordelijke aansluiting en van verzorgingsplaats De Lucht zal het 
viaduct over de A59 ten oosten van verzorgingsplaats De Lucht moeten worden gerealiseerd.  
Daardoor zal de bestaande oprit vanaf verzorgingsplaats De Lucht in oostelijke richting 
verplaatst worden en gecombineerd worden met de oprit vanaf het Regionaal 
Bedrijventerrein. 

Onderliggend wegennet 
De verkeersstructuur op het onderliggend wegennet blijft buiten het plangebied ongewijzigd. 
De Bosschebaan ten oosten en ten westen van het plangebied blijft als erftoegangsweg met 
een maximumsnelheid van 60 km/h gehandhaafd. Via deze route is het bedrijventerrein 
bereikbaar vanuit de omliggende kernen Nuland, Geffen, Heesch en Oss. Ter hoogte van het 
plangebied zal de Bosschebaan als gevolg van het benodigde talud voor de invalsweg worden 
geknipt. Het vervolg van de Bosschebaan voert via de wegenstructuur van het plangebied. 
Wel kan worden overwogen om het bestaande tracé van de Bosschebaan als fietsverbinding 
te handhaven. Een fietsviaduct in het talud van de verbindingsweg vanaf de A59 is dan 
noodzakelijk. 

                                              
33 Nieuwe ontwerprichtlijn autosnelwegen, Rijkswaterstaat, 2007 
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B4.2.  Alternatief 2: Tweezijdige ontsluiting via parallelwegen 
Algemeen 
In alternatief 2 wordt uitgegaan van ontsluiting van het Regionaal Bedrijventerrein op de A59 
via de bestaande aansluitingen Oss en Nuland of Kruisstraat op de A59. De aansluiting Oss 
zal daarbij vooral een functie vervullen als aansluiting op de A59 vanuit en richting het 
oosten, terwijl de aansluiting Nuland respectievelijk Kruisstraat vooral als aansluiting vanuit 
en richting het westen zal dienen. De bestaande infrastructuur van en naar deze 
aansluitingen is thans voornamelijk gecategoriseerd als erftoegangsweg buiten de bebouwde 
kom met een maximumsnelheid van 60 km/h. Gezien de verkeersgeneratie en de aard van 
het verkeer van het Regionaal Bedrijventerrein zijn echter gebiedsontsluitingswegen 
noodzakelijk om het terrein op een optimale en verkeersveilige wijze te kunnen ontsluiten. 
Derhalve dient de bestaande wegenstructuur te worden aangepast.  

Algemeen kenmerk: opwaardering parallelroute via Rekken en Bosschebaan 
Voor de aanpassing van de wegenstructuur zijn 4 subalternatieven uitgewerkt. Eén kenmerk 
hebben echter alle vier de alternatieven gemeen: de route Bosschebaan – Rekken wordt 
opgewaardeerd tot gebiedsontsluitingsweg. In dat kader wordt de Rekken (wegvak Van 
Rijckevorselweg – Weerscheut) over de gehele lengte verbreed en van vrijliggende 
fietsvoorzieningen voorzien.  

Ook de Bosschebaan zelf zal op eenzelfde wijze worden opgewaardeerd. Ten oosten van het 
Regionaal Bedrijventerrein voert de Bosschebaan deels door bebouwd gebied van Heesch 
(bedrijventerrein Cereslaan). Aanpassing tot gebiedsontsluitingsweg is niet mogelijk en niet 
wenselijk. Bovendien ligt het tracé van de Bosschebaan ter hoogte van bedrijventerrein 
Cereslaan niet parallel aan de A59 en sluit door middel van een relatief krap opgezette 
rotonde aan op de Cereslaan. Om deze route vrij te houden van verkeer van en naar het 
Regionaal Bedrijventerrein dient vanaf het punt waar de Bosschebaan van de A59 afbuigt tot 
de aansluiting Oss op de A59 een nieuwe gebiedsontsluitingsweg te worden gerealiseerd.  

De nieuwe gebiedsontsluitingsweg zal parallel aan de A59 ten noorden van het 
bedrijventerrein Cereslaan lopen en op de Cereslaan aansluiten ter hoogte van het kruispunt 
met de bestaande zuidelijke toe- en afrit van de A59. Aandacht dient te worden besteed aan 
de inrichting van dit kruispunt. Ook dient aandacht te zijn voor de inrichting van het 
kruispunt van de Cereslaan met de noordelijke aansluiting op de A59. De gemeente Oss is 
reeds voornemens hier een turborotonde te realiseren. Deze turborotonde is voor de 
onderzoeken uitgangspunt geweest. Voor het kruispunt ten zuiden van de A59 zijn nog geen 
concrete reconstructieplannen. Afhankelijk van het alternatief wordt hier uitgegaan van 
verkeerslichten of (turbo)rotonde. 

Het deel van de Bosschebaan dat door deze nieuwe gebiedsontsluitingsweg wordt ontzien 
(dat deel van de Bosschebaan dat vrijwel geheel binnen de kom van Heesch ligt) zal niet op 
deze nieuwe gebiedsontsluitingsweg worden aangesloten. Dit deel van de Bosschebaan 
verliest immers zijn functie op de route Heesch – Geffen/Nuland en wordt op deze wijze 
mogelijk sluipverkeer via de kern Heesch ontmoedigd. Verkeer komt via de nieuwe 
Bosschebaan direct bij de aansluiting op de A59 aan, terwijl via de bestaande Bosschebaan 
veel gemakkelijker de kern Heesch wordt bereikt. Het bedrijventerrein Cereslaan blijft via de 
route over de rotonde Cereslaan/Bosschebaan ontsloten en krijgt geen aansluiting op de 
nieuwe verbindende gebiedsontsluitende weg.  
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B4.2.1  Alternatief 2a: Parallelweg Bosschebaan-Rekken 
Opwaardering parallelroute 
In dit alternatief wordt alle verkeer via de opgewaardeerde respectievelijk verlegde 
Booschebaan en Rekken naar de aansluitpunten Oss en Nuland geleid. De Bosschebaan/ 
Rekken blijft in dit alternatief verbonden met de Weerscheut. Het kruispunt van de 
Bosschebaan met de Weerscheut moet om veiligheidsredenen worden omgevormd tot een 
rotonde. Aandachtspunt hierbij is de inpassing van de rotonde, in verband met de verdiepte 
ligging van de Weerscheut ten noorden van het kruispunt.

Aansluitpunten 
Ter hoogte van de aansluiting Nuland sluit de Rekken in de huidige situatie door middel van 
een T-kruispunt aan op de Van Rijckevorselweg. Deze weg sluit door middel van een rotonde 
aan op de zuidelijke toe- en afrit van de A59 en de Coppensdijk. Verder kruist de Van 
Rijckevorselweg ten noorden van de A59 middels een rotonde met de Rijksweg. Via de 
Rijksweg wordt in westelijke richting de noordelijke aansluiting op de A59 bereikt, welke 
middels een rotonde is aangesloten op de Rijksweg.  
Wanneer de Rekken zal worden opgewaardeerd tot gebiedsontsluitingsweg, dient het 
kruispunt met de Van Rijckevorselweg te worden gereconstrueerd. Hiervoor zijn twee opties: 
1. De Rekken vormt een afbuigende voorrangsweg naar de Van Rijckevorselweg (Noord). 

De Van Rijckevorselweg (zuid) sluit als een T-aansluiting op deze afbuigende 
voorrangsweg aan. Deze optie vergt de minste fysieke aanpassingen en nieuwe 
infrastructuur.  

2. Het bochtverloop van de Rekken wordt aangepast, zodat de weg een meer noordelijke 
ligging krijgt.  De Rekken kan dan door middel van een nieuwe rotonde aansluiten op de 
zuidelijke toe- en afrit van autosnelwegaansluiting Nuland. Het resterende wegvak van 
de huidige zuidelijke toe- en afrit vormt de verbindingsweg tussen deze nieuwe rotonde 
en de bestaande rotonde met de Coppensdijk/Van Rijckevorselweg. 

In optie 1 wordt ten opzichte van optie 2 minder nieuwe infrastructuur aangelegd. Bovendien 
wordt in optie 2 een bestaand perceel doorsneden. Voordeel van deze optie is dat er een zo 
direct mogelijke verbinding ontstaat tussen de zuidelijke aansluiting van de A59 en de 
gebiedsontsluitingsweg (Rekken) naar het Regionaal Bedrijventerrein. Bovendien wordt het  
lokale verkeer (Nuland – Vinkel) en het regionale verkeer (A59 – Bedrijventerrein) via 
afzonderlijke rotondes afgewikkeld. In de omgekeerde beweging (Bedrijventerrein naar A59) 
is er ten opzichte van optie 1 een extra rotonde.   
In optie 1 zal de verkeersdruk op de bestaande rotonde Coppensdijk/Van Rijckevorselweg/ 
aansluiting A59 toenemen en wordt het lokale en regionale verkeer gemengd op deze 
rotonde afgewikkeld. Aangezien de Van Rijckevorselweg vanuit Vinkel middels een 
voorrangskruispunt op de route Rekken – Van Rijckevorselweg-Noord wordt aangesloten, is 
de verkeersafwikkeling op dit kruispunt een aandachtspunt. Als uitgangspunt is voor optie 1 
gekozen, vanwege de minste fysieke aanpassingen en perceelsdoorsnijdingen. Uit de 
onderzoeken naar de verkeersafwikkeling moet blijken of een ingrijpender optie (zoals optie 
2) noodzakelijk is.   

Ten noorden van de A59 zijn geen civieltechnische aanpassingen noodzakelijk. 
Aandachtspunt is dat verkeer tussen de Rekken en de noordelijke aansluiting op de A59 drie 
of vier rotondes (afhankelijk van de keuze voor optie 1 of 2) dient te passeren. Dit vormt een 
relatief grote weerstand voor vrachtverkeer. In het kader van verkeersleefbaarheid dient te 
worden voorkomen dat vrachtverkeer vanaf het Regionaal Bedrijventerrein via het viaduct 
Weerscheut reeds de A59 kruist en via de Rijksweg naar de noordelijke aansluiting zal rijden 
waardoor weerstand van de extra rotondes wordt vermeden. De route via de Rijksweg dient 
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tussen de Weerscheut en de Van Rijckevorselweg een grotere weerstand te hebben dan de 
route via de Rekken. Een grotere weerstand op dit deel van de Rijkweg is echter in 
tegenspraak met de verkeersfunctie die de gemeente Maasdonk toedicht aan dit wegvak als 
verbindingsweg tussen Nuland en Geffen.34

B4.2.2 Alternatief 2b: Parallelweg met minimale koppeling 
onderliggend wegennet  
Dit alternatief gaat van hetzelfde principe uit als alternatief 2a. De Rekken en de 
Bosschebaan worden opgewaardeerd tot gebiedsontsluitingsweg en ten oosten van het 
bedrijventerrein wordt een nieuw wegvak naar de Cereslaan gerealiseerd. Vanuit de wens 
dat het bedrijventerrein zoveel mogelijk zonder interventie met het reguliere onderliggend 
wegennet op de A59 wordt aangesloten, is de parallelweg in dit alternatief zoveel mogelijk 
losgekoppeld van het reguliere onderliggend wegennet. Met het reguliere onderliggend 
wegennet worden alle wegen (niet zijnde autowegen of autosnelwegen) bedoeld, met 
uitzondering van de Rekken/Bosschebaan. Doel van dit alternatief is dat zo min mogelijk 
verkeer via de lokale routes naar het bedrijventerrein kan komen.  

In dit alternatief wordt ter hoogte van de aansluiting Nuland van eenzelfde oplossing 
uitgegaan als in alternatief 2a. Voor het kruispunt Bosschebaan/Weerscheut wordt uitgegaan 
van een ongelijkvloerse kruising. Hierdoor is uitwisseling tussen de Rekken/Bosschebaan en 
de Weerscheut/Papendijk niet meer mogelijk. 
Ten oosten van het bedrijventerrein wordt een nieuw wegvak gerealiseerd, waarbij de 
bestaande Bosschebaan net als in alternatief 2 wordt afgesloten van de gereconstrueerde 
Bosschebaan. Ter hoogte van de aansluiting Cereslaan/A59 wordt een knooppuntachtige 
vormgeving voorgestaan, waarbij de verkeersstroom vanaf het bedrijventerrein naar de A59 
in oostelijke richting direct op de A59 wordt aangesloten. Hiertoe moet deze van het 
bedrijventerrein uitgaande verkeersstroom de ingaande verkeersstroom ongelijkvloers 
kruisen. Aansluiting op de A59 wordt geboden ten westen van het viaduct Cereslaan. De 
aansluiting vormt een weefvak met de uitrijstrook vanaf de A59 naar de Cereslaan. Om het 
doorgaande verkeer op de A59 niet verstoren, worden deze bewegingen op een parallel aan 
de A59 gelegen en nieuw te realiseren wegvak gefaciliteerd. De oprit Oss naar de A59 
(oostelijke richting) wordt ook op dit parallelle wegvak aangesloten, waarna dat wegvak 
weer samenvoegt met de hoofdrijbaan van de A59. Lokaal verkeer vanaf het bedrijventerrein 
naar de Cereslaan (Oss/Heesch) kan alleen via het parallelle wegvak van de A59 (en dus 
alleen via de autosnelweg) de Cereslaan te bereiken. Verkeer vanaf de A59 (vanuit oostelijke 
richting) dient via de Cereslaan te rijden.  

B4.2.3  Alternatief 2c: Verlengde parallelweg 
In dit alternatief wordt de oostelijke verbinding naar de aansluiting Oss op eenzelfde manier 
vormgegeven als in de alternatief 2a. In westelijke richting dient echter de aansluiting 
Kruisstraat (in plaats van de aansluiting Nuland) als aansluiting op de A59. De 
achterliggende gedachte hiervoor is tweeledig: 
- milieuoverlast ter hoogte van de aansluiting Nuland beperken; 
- sluipverkeer door de kern Nuland (via de Rijksweg) voorkomen. 
De zuidelijke aansluiting Nuland zal derhalve niet meer op de Rekken worden aangesloten.  

                                              
34 GVVP gemeente Maasdonk, Goudappel Coffeng, 8 oktober 2007





Bijlage 4 10 

Adviesbureau RBOI 
Witteveen+Bos 

144.12751.00

Vanaf de aansluiting van de Rekken op de Van Rijckevorselweg zal de Coppensdijk 
opgewaardeerd worden tot gebiedsontsluitingsweg en hiertoe wordt verbreed. 
Fietsvoorzieningen zijn reeds aanwezig. De Coppensdijk zal in het verlengde van de Rekken 
worden aangesloten. De huidige aansluiting van de Coppensdijk op de rotonde Van 
Rijckevorselweg/aansluiting A59 komt daarbij te vervallen. Tussen het kruispunt Rijksweg-
Zuid/Coppensdijk en de aansluiting Kruisstraat op de A59 zal in het verlengde van de 
Coppensdijk een nieuwe gebiedsontsluitende weg worden aangelegd. Van deze verbinding is 
het meeste westelijke deel tussen het parkeerterrein van het Autotron en de aansluiting. 
Kruisstraat in de huidige situatie reeds als gebiedontsluitingsweg ingericht. Een andere optie 
is het opwaarderen van de parallel aan de A59 gelegen Rijksweg-Zuid/Graafsebaan tussen 
de Coppensdijk en de aansluiting Kruisstraat. Aandacht dient te worden besteed aan de 
aansluiting van deze nieuwe gebiedsontsluitingsweg op de bestaande infrastructuur ter 
hoogte van de aansluiting Kruisstraat en de aanwezige erfaansluitingen. 

Om het verkeer via de aansluiting Kruisstraat te geleiden is ter hoogte van de aansluiting 
Nuland op de Van Rijckevorselweg een maatregel noodzakelijk. Twee opties zijn daarvoor 
denkbaar: 
1. Fysieke afsluiting voor vrachtverkeer: Tussen de rotonde met de zuidelijke aansluiting 

van de A59 en de rotonde van Rekken/Coppensdijk/Van Rijckevorselweg wordt een 
vrachtwagenverbod ingesteld, ondersteund door fysieke maatregelen die passage van 
vrachtwagens onmogelijk maken. Zonder deze fysieke maatregelen is het verbod niet 
handhaafbaar. Deze fysieke maatregel krijgt de vorm van gescheiden rijbanen met elk 
een plaatselijke wegversmalling waarbij beide rijbanen versmald worden tot 2,30 m. 
Gescheiden rijbanen met afzonderlijke maatregelen zijn nodig om te voorkomen dat het 
elkaar tegemoetkomende voertuigen op elkaar moet wachten, waardoor stagnatie 
ontstaat tot op beide rotondes die slechts 55 m uit elkaar gelegen zijn.  

2. Ongelijkvloerse kruising Rekken/Van Rijckevorselweg: De Rekken wordt verdiept 
aangelegd en de Van Rijckevorselweg kruist de Rekken op maaiveldniveau. Als gevolg 
van deze optie blijft de bestaande verbinding tussen Nuland en Vinkel – in tegenstelling 
tot optie 1 – ook beschikbaar voor vracht- en landbouwverkeer. In deze optie vervalt de 
aansluiting van de Van Rijckevorselweg op de Coppensdijk/Rekken. Verkeer tussen beide 
wegen dient gebruik te maken van andere routes, zoals de Nieuwekampen.  

Voor de berekeningen is gekozen voor optie 2, omdat de lokale verkeersrelaties voor 
vrachtverkeer niet worden gestoord. In optie 1 zal vrachtverkeer om moeten rijden via de 
Rijksweg en de Weerscheut. Dit effect is onwenselijk.  

B4.2.4.  Alternatief 2d: Parallelweg met halve aansluiting A59 
Ook dit alternatief maakt gebruik van een parallelroute die overeenkomt met alternatief 2a. 
De aansluitingen Oss en Nuland worden in dat kader gebruikt als oostelijke respectievelijk 
westelijke aansluiting op de A59. Om de verkeersbelasting als gevolg van het Regionaal 
Bedrijventerrein op de parallelroute en het onderliggend wegennet zoveel mogelijk te 
beperken, zal aanvullend op deze ontsluitingsstructuur een nieuwe aansluiting op de 
zuidbaan van de A59 worden gefaciliteerd ter hoogte van verzorgingsplaats De Lucht. Deze 
aansluiting kent dezelfde vorm als de beschreven zuidelijke aansluiting in alternatief 1 en zal 
worden gecombineerd met de bestaande aansluiting De Lucht. Belangrijk aandachtspunt 
hierbij (zoals genoemd bij alternatief 1) is de benodigde wegvaklengte in relatie tot het talud 
en het viaduct over de Weerscheut.  
Doordat er geen noordelijke aansluiting wordt gerealiseerd is een viaduct over de A59 en de 
daarbij behorende hellingsbanen niet noodzakelijk. Hierdoor kan de Bosschebaan op het 
huidige tracé gehandhaafd blijven. Gevolg hiervan is dat de zuidelijke afrit en oprit elk op 
verschillende punten op de Bosschebaan worden aangesloten.  
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B4.3   Alternatief 3: Eenzijdige parallelroute
Algemeen 
In alternatief 3 wordt uitgegaan van eenzijdige ontsluiting van het Regionaal Bedrijventerrein 
op de A59 via de aansluiting en Oss op de A59. Hiertoe zal de interne ontsluitingsweg van 
het bedrijventerrein in oostelijke richting georiënteerd zijn. Vanaf het bedrijventerrein zal 
een nieuwe ontsluitingsweg worden aangelegd naar de Cereslaan. De bestaande 
Bosschebaan blijft in de huidige vormgeving bestaan en krijgt geen aansluiting op de nieuwe 
ontsluitingsweg. Via de aansluiting Oss (Cereslaan) worden alle verkeersstromen van en naar 
het bedrijventerrein afgewikkeld. Hierdoor zijn zowel ten noorden als ten zuiden van de A59 
aanpassingen op de kruispunten noodzakelijk.  

Solitaire ontsluiting 
De interne ontsluitingsweg vanaf het bedrijventerrein zal een oostelijke oriëntatie kennen en 
via een nieuw aan te leggen externe ontsluitingsweg verbonden worden met de Cereslaan. 
De bestaande Bosschebaan blijft in de huidige vormgeving bestaan en kruist de nieuwe 
ontsluitingsweg ongelijkvloers. Hiervoor is een kunstwerk benodigd.  
Omdat de verkeersbelasting op het kruispunt Cereslaan/A59-zuid zal toenemen, is in de 
berekeningen uitgegaan van een verplaatsing van de zuidelijke afrit ten westen van de 
Cereslaan. Hierdoor hoeft verkeer vanaf de A59-west naar het bedrijventerrein niet de 
Cereslaan te kruisen. De oprit naar de A59-oost blijft ten opzichte van de bestaande situatie 
ongewijzigd. Wellicht kan de bocht van de oprit worden gestrekt in de ruimte die ontstaat 
door het verleggen van de afrit.  

In dit alternatief wordt al het verkeer derhalve via de aansluiting Oss geleid. De aansluiting 
Nuland heeft in dit alternatief geen betekenis voor de ontsluiting van het bedrijventerrein.  
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Bijlage 5. Technische toelichting akoestische 
berekeningen

Overdrachtsmodel 
Bij de bepaling van de geluidbelasting wordt gebruik gemaakt van een akoestisch 
overdrachtsmodel, wat is opgesteld met het softwarepakket Geonoise versie 5.43. Per 
alternatief is een apart rekenmodel opgesteld waarbij de rekenpunten exact gelijk zijn, zodat 
een goede vergelijking mogelijk is.  

Invoer van wegen 
De wegen zijn aangeleverd in een ‘shape’ bestand door Goudappel Coffeng. Deze shape is in 
te lezen in het model, zodat alle wegen met hun unieke ID op de goede plaats liggen. 
Aangezien de shape niet altijd exact goed op de ondergrond ligt, is een aantal wegvakken op 
de juiste plaats gelegd. Voor alle alternatieven is dit exact gelijk, zodat hierdoor geen 
verschillen kunnen ontstaan.  

Ingevoerd per weg zijn de volgende parameters: 
- gemiddelde uurintensiteit voor de dag-, avond- en nachtperiode en dit per 

voertuigcategorie (lichte, middelzware en zware voertuigen); 
- de rijsnelheid per wegvak. Deze is voor alle alternatieven gelijk, zodat dit niet van 

invloed is bij de vergelijking van de modellen; 
- het wegdektype per wegvak.  

De intensiteiten en snelheden zijn overgenomen uit de aangeleverde gegevens. Voor het 
wegdektype wordt uitgegaan van ZOAB op de A59 en fijn asfalt op de overige wegen.  

Overige ingevoerde gegevens 
De woningen worden vertegenwoordigd door een rekenpunt. De waarneemhoogte is voor 
alle punten 5 meter boven het maaiveld.  

Verder wordt uitgegaan van een zachte bodem in alle modellen. De wegen zijn wel als 
akoestisch hard ingevoerd.  

Modelparameters (rekenhart) 
Gerekend is met een aantal standaard modelparameters van Geonoise, te weten: 
- Standaard RMV-2006, SRM 2 
- zichthoek: 2 graden; 
- maximaal aantal reflecties: 1 




