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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en context

Door de kernen Waspik en Raamsdonk rijdt verkeer dat daar geen bestemming heeft. Het betreft
onder andere verkeer vanuit Raamsdonksveer in oostelijke richting (naar de A59) en terug, maar
ook sluipverkeer in geval er congestie is bij het knooppunt Hooipolder. Het knooppunt
Hooipolder verbindt de A27 en de A59 met elkaar. Dit knooppunt vormt al jaren een knelpunt in
de regio. In het kader van de Tracébesluit (TB) voor de A27 tussen Houten en Hooipolder worden
om vanwege dit knelpunt een nieuwe flyover gerealiseerd en de de kruispunten binnen het
knooppunt geoptimaliseerd. Dit TB leidt echter ook tot afsluiten van de huidige aansluiting 34
direct ten westen van Hooipolder. Daarmee is niet aannemelijk dat met het TB A27 Houten –
Hooipolder het huidige (sluip)verkeer tussen de A59 bij Waspik en Raamsdonksveer zal afnemen.
De provincie Noord Brabant heeft Antea Group gevraagd de haalbaarheid van een alternatieve
verbinding tussen de aansluiting Waspik en Raamsdonksveer te onderzoeken.

In dit rapport wordt als onderdeel van het Hooipolder Plus-plan de haalbaarheid van een
wegverbinding tussen A59 afslag 35 Waspik en Raamsdonksveer onderzocht. De doelstelling is
dat de parallelweg voorziet in een alternatief voor het verkeer door de kernen Waspik en
Raamsdonk.

Een haalbare variant houdt rekening met, verkeersveiligheid, hinder op omwonenden (geluid/
luchtkwaliteit), landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden, bodem en water,
past binnen het taakstellend budget en is planologisch inpasbaar (te maken). De varianten
worden in deze rapportage hierop beoordeeld.

Ten behoeve van deze parallelstructuur is er een variantenstudie uitgevoerd. Deze bestaat uit
een QuickScan naar de oplossingsrichtingen (varianten voor de parallelverbinding), de effecten
en de haalbaarheid (kosten). Het doel van deze QuickScan is het in kaart brengen van de
mogelijke varianten en het toetsen van de haalbaarheid daarvan. In het kader van het
Hooipolderplusplan is 5,0 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek naar en de realisatie van
deze verbinding. Door de provincie is aangegeven dat de btw verrekenbaar is. Binnen de 5,0
miljoen hoeft om die reden geen rekening gehouden te worden met de btw op de aanleg van de
weg.
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1.2 Doelbereik verbindingsweg

Het verkeerskundig effect van een verbindingsweg tussen Waspik en Raamsdonksveer is
onderzocht (Verkeersonderzoek Hooipolder en lint Raamsdonk – Waspik, Goudappel Coffeng,
juni 2016). In de onderstaande figuur is het effect van de verbindingsweg weergegeven, waarbij
rekening is gehouden met de wijzigingen ten gevolge van het Tracébesluit A27 Houten –
Hooipolder. Een 60 km/uur verbindingsweg ten noorden van de A59 neemt verkeersdruk in
Waspik en Raamsdonk weg. Daar is een vermindering van de verkeersintensiteit van circa 2.000
motorvoertuigen per etmaal. Circa 3.000 motorvoertuigen per etmaal maken gebruik van deze
nieuwe verbinding.

1.3 Leeswijzer

In voorliggend rapport worden achtereenvolgens beschreven en/ of beoordeeld:
Hoofdstuk 2: de plaats van het plangebied;
Hoofdstuk 3: kenmerken van de varianten;
Hoofdstuk 4: effectenbeschrijving van de varianten;
Hoofdstuk 5: beschouwing.
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2 Onderzoeksgebied

2.1 Plangebied en omgeving

Het plangebied is gelegen in de provincie Noord-Brabant tussen Waspik en Raamsdonkveer,
respectievelijk in het buitengebied van de gemeenten Waalwijk en Geertruidenberg (zie figuur
2.1). Een uitsnede van het plangebied is weergeven in figuur 2.2.

Figuur 2.1: Omgeving van het plangebied (Bron: Kaartbank Provincie Noord-Brabant, 2016).

Figuur 2.2: Uitsnede van het plangebied (Bron: Kaartbank Provincie Noord-Brabant, 2016) en de kijkrichting
van de ruimtelijke verbeelding van plangebied in de volgende paragraaf met bijbehorend figuurnummer.

Het plangebied ligt ten noorden van rijksweg A59 in een grootschalig akkerbouwgebied. Het
halfopen landschap is voornamelijk in agrarisch gebruik. De polder wordt doorsneden door het
Zuiderafwateringskanaal, dat parallel loopt aan de Kanaalweg. Het gebied wordt aan de
noordkant begrensd door het Oude Maasje. De westgrens wordt bepaald door rijksweg A27 en
de oostgrens bestaat uit de erftoegangsweg Scharlo.

↓ Knooppunt Hooipolder 

Afrit 35 Waspik

2.3

2.4

2.7

2.5

2.8

2.6
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Aansluiting 35 Waspik
Alle varianten maken gebruik van de huidige aansluiting 35 op de A59 bij Waspik. Per variant is
beoordeeld of er gebruik gemaakt kan worden van de huidige wegen op het bedrijventerrein.

Aansluiting op Raamsdonksveer
Bij Raamsdonksveer sluiten een aantal varianten aan op de Kerklaan. Via die weg gaat het
verkeer onder de A27 door. Tevens is een variant onderzocht met een nieuwe noordelijkere
verbinding onder de A27 door.

Geen oplossing ten zuiden van de A59
Bij aanvang van de QuickScan is beoordeeld of ook varianten ten zuiden van de A59 oplossing
kunnen bieden voor het verkeer dat nu door Waspik en Raamsdonk rijdt. Een snellere
aantrekkelijkere route zou dan gevonden moeten worden tussen deze plaatsen en de A59. Fysiek
is hiervoor vanwege onder andere bebouwing geen mogelijkheid. Om die reden is een dergelijke
variant niet verder onderzocht.
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2.2 Het onderzoeksgebied in beeld

Door middel van de onderstaande afbeeldingen (Cyclomedia, 2016) is een ruimtelijke verbeelding
gegeven van het studiegebied met bijbehorende bijschriften. De kijkrichting van de beelden is
weergegeven in figuur 2.2.

Figuur 2.3: Bedrijventerrein Waspik op de weg Scharlo.

Figuur 2.4: De Dijkeindenweg ligt op een dijk met een versmalling van de weg ter hoogte van Blokenweg.
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Figuur 2.5: De geasfalteerde Achterste Dijk ter hoogte van de Zijlweg. Aan weerszijden van de weg is weiland
met aan de rechterkant een sloot.

Figuur 2.6: De geasfalteerde Achterste Dijk met de brug over het Zuiderafwateringskanaal en de splitsing
met de Kanaalweg.
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Figuur 2.7: Kerklaan ter hoogte van de aansluiting met de Heemraadsingel. Het wegdek bestaat uit
gebakken klinkers. De Kerklaan is aan weerszijde omgeven met bomen.

Figuur 2.8: Kerklaan ter hoogte van Zuideindseweg. De weg is omgeven door huizen, tuinen, weiland en
begroeiing.
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3 Variantenomschrijving

Voor de parallelle weg zijn – in samenspraak met de provincie en gemeenten drie kansrijke
varianten ontwikkeld. De routes zijn indicatief weergegeven in figuur 3.1. Er is gezocht naar zowel
alternatieven voor een 60 km/uur weg (erftoegangsweg) als een 80 km/uur weg
(gebiedsontsluitingsweg)

Bij de tracéring zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

• Handboek wegontwerp Gebiedsontsluitingswegen (voor 80 km/uur-wegen);

• Handboek wegontwerp Erftoegangswegen (voor 60 km/uur-wegen);

• geen sloop van opstallen;

• geen nieuwe weg tussen agrarische bedrijven en het huiskavel;

• waar mogelijk voorkomen en anders beperken van aantasting van natuurlijke,
landschappelijke en andere waarden en gebruiksmogelijkheden;

• kostenbewust ontwerpen.

Vanuit wegontwerp is in ieder geval relevant dat een 80 km/uur weg ten minste aan één zijde
aansluit op een andere gebiedsontsluitingsweg of stroomweg. Een dergelijke variant tussen het
bedrijventerrein van Waspik en Raamsdonksveer is om die reden niet mogelijk. Zonder sloop kan
een dergelijke variant alleen parallel aan de A59 op aansluiting 35 worden aangesloten. Om die
reden is de 80 km/uur variant alleen parallel aan de A59 onderzocht (zie aaneengesloten rode lijn
in figuur 3.1).

Voor de 60 km/uur variant zijn er twee liggingen in het agrarisch gebied onderzocht die
aansluiten op bestaande 60 km/uur wegen (groen en blauw in figuur 3.1). Hierbij is het
aansluiten op Raamsdonksveer via de Kerklaan of een nieuwe onderdoorgang van de A27 een
subvariant. Daarnaast is ook de rode lijn als 60 km/uur-variant onderzocht.

De blauwe, groene en rode variant zijn in deze rapportage variant noord, midden en zuid
genoemd. De basisvariant is de doorgetrokken lijn. De varianten via de Hooiweg en met
doortrekking onder de A27 door zijn gestippeld. De zuidvariant is ook onderzocht voor een 80
km/ uur weg op hetzelfde tracé als de basisvariant. Separaat is onderzocht wat deze varianten
betekenen voor de mogelijkheden en veiligheid van het fietsverkeer in dit gebied.

Figuur 3.1: Indicatie van drie kansrijke varianten voor de parallelle weg.
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Noord-variant: erftoegangsweg Dijkeindenweg – Kerklaan/Ekelschot
De noord-basisvariant (aaneengesloten blauwe lijn in figuur 3.1) heeft de vorm van een
erftoegangsweg (zie dwarsprofiel in figuur 3.2) die vanaf de Dijkeindenweg met een boog om de
Zandput loopt en over de Achterste Dijk ligt. De variant kruist de Zijlweg en buigt af richting de
Kanaalweg en het Zuiderafwateringskanaal. De variant loopt met een brug over het water verder
door de weilanden richting Raamsdonksveer. Vóór de A27 maakt deze variant een bocht naar
links en sluit aan op de Kerklaan ter hoogte van tankstation Ekelschot. Er zijn bij de noord-
basisvariant twee keuzes voorhanden (zie blauwe stippellijn in figuur 3.1) die mee worden
genomen in de beoordeling van de effecten.

Noord-variant + Hooiweg
Deze variant ligt vanaf het bedrijventerrein van Waspik via het bestaande tracé van de Hooiweg.
Ter hoogte van de Zijlweg sluit deze variant aan op het tracé van de basisvariant.

Noord-variant + A27
Deze variant biedt een onderdoorgang bij de A27 en sluit aan op de Hoevendijk in
Raamsdonksveer.

Midden-variant: erftoegangsweg Dijkeindenweg – Heemraadsingel/Kerklaan
De midden-variant (de groene lijn in figuur 3.1) heeft de vorm van een erftoegangsweg (60 km/h)
die vanaf de Dijkeindenweg met een boog om de Zandput loopt en over de Achterste Dijk ligt.
Deze variant kruist de Zijlweg en buigt, anders dan de noord-variant, niet af en loopt over het
Zuiderafwateringskanaal en sluit aan op de splitsing van de Heemraadsingel/Kerklaan. De
verbinding wordt naast het bestaande tracé van de Achterste Dijk gerealiseerd.

Zuid-basisvariant: erftoegangsweg Dijkeindenweg – Kerklaan/Hoevendijk
De zuid-basisvariant (aaneengesloten rode lijn in figuur 3.1) krijgt de vorm van een
erftoegangsweg die vanaf Scharlo parallel ligt aan de A59 tot aan de splitsing
Heemraadsingel/Kerklaan. De weg kruist een aantal wegen, zoals de Blokenweg, de Zijlweg en
het Zuiderafwateringskanaal. Om de weg van ongelijkvloerse kruisingen te voorzien worden er
een aantal kunstwerken gerealiseerd en/of aangepast. Ter hoogte van de splitsing
Heemraadsingel/Kerklaan wordt een rotonde gerealiseerd. Bij de zuid-variant zijn twee
alternatieve tracékeuzes onderzocht (zie rode stippellijn in figuur 3.1).

Zuid-variant + 60-verlengd
Deze variant buigt af ter hoogte van het voormalige tracé van de historische spoorlijn
Raamsdonk-Waspik en vervolgt dit tracé onder de A27 door tot in Raamsdonksveer en sluit aan
op de Hoevendijk. De kruising met de Kerklaan is gelijkvloers.

Zuid 80-variant (gebiedsontsluitingsweg)
Deze variant heeft hetzelfde tracé als de zuid-basisvariant en wordt uitgevoerd als
gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur) (zie dwarsprofiel in figuur 3.3).
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Figuur 3.2: Principe dwarsprofiel (Erftoegangsweg 60 km/uur, type 1); verhardingsbreedte 6,0 meter

Figuur 3.3: Principe dwarsprofiel 6 (Gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur); verhardingsbreedte 7,5 meter.
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4 Effectbeschrijving

Om een beeld te krijgen van de haalbaarheid van de nieuwe parallelweg wordt deze globaal
getoetst op de volgende aspecten:

• Bestemmingsplannen;
• verkeersveiligheid;
• landschap;
• cultuurhistorie;
• archeologie;
• natuur;
• luchtkwaliteit;

• geluid;
• externe veiligheid;
• bodem;
• water;
• grondverwerving;
• ligging kabels en leidingen;
• kosten.

Er wordt in de volgende paragrafen onderzocht wat de effecten zijn van de varianten op de
bovenstaande aspecten.

4.1 Bestemmingsplannen

In het plangebied zijn twee bestemmingsplannen vigerend: het bestemmingsplan buitengebied
Waalwijk en het bestemmingsplan buitengebied Geertruidenberg (zie figuur 4.1).

Figuur 4.1: bestemmingsplannen buitengebied Geertruidenberg (links) en buitengebied Waalwijk (rechts)
(Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl).

Natuurwaarden, archeologische waarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorische
waarden zijn beschermt in het bestemmingsplan. Werkzaamheden ten behoeve van de aanleg
van de parallelle weg kunnen opgevat worden als bedreigende werkzaamheden voor deze
waarden. Bedreigende werkzaamheden betreffen werkzaamheden in bodem en water, het vellen
of rooien van bos, het verwijderen van landschapselementen of het aanleggen ervan, het
verwijderen van onverharde wegen of paden of het aanleggen ervan.

Over het algemeen geldt dat bij activiteiten in het plangebied herstel en/of ontwikkeling van de
aanwezige natuurwaarden, landschapswaarden en cultuurhistorische waarden uitgangspunt is.
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4.2 Verkeersveiligheid

Een variant moet verkeersveilig zijn voor auto- en fietsverkeer. Verkeersveiligheid wordt
beïnvloed door een aantal factoren. Eén van die factoren is het wegontwerp. Een lange rechte
weg zonder obstakels heeft invloed op het gedrag van de bestuurder van een auto. Rechtstanden
nodigen uit tot hogere snelheden. Dit wordt polderblindheid genoemd.

Bij de zuid-varianten is de kans op polderblindheid vanwege de lange rechtstand het grootst.
Deze varianten lenen zich hierdoor beter als gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur) dan
erftoegangsweg (60 km/uur). In de varianten midden en zuid is het wenselijk om lange
rechtstanden bij de nadere uitwerking te beperken en waar nodig snelheidsremmende
maatregelen te treffen (zoals plateaus, wegversmallingen en drempels) om de verkeersveiligheid
te verhogen. Als er ook fietsers op deze varianten worden toegelaten zijn snelheidsbeperkende
maatregelen wenselijk.

Omdat de zuid-varianten pal naast de A59 liggen (en daarmee in het zicht van die snelweg zijn) is
de kans op sluipverkeer groter dan in de andere varianten. De noord-basisvariant heeft meer
bochten in het tracé zitten, welke snelheidsbeperkend zijn, en is daardoor verkeersveiliger voor
fietsers en automobilisten. De noord-variant + A27 heeft een tunnel in het tracé. Tunnels zijn
voor fietsers over het algemeen minder sociaal onveilig. Fietsers krijgen dan bij voorkeur een
aparte rijbaan. Hiermee is in eerste instantie (vanwege budgetspanning) geen rekening
gehouden.

De kruising bij tankstation Ekelschot uit de noord-basisvariant kan verkeersveilig worden
ingepast.

Fietsverbindingen
Alle drie de varianten zijn in beperkte mate geschikt voor fietsverkeer (door rechtlijnigheid en
weinig obstakels). Om die reden zijn varianten voor de fietser beoordeeld. In figuur 4.2 zijn
potentiële bestemmingen voor fietsers weergegeven en de (huidige) routes (rode lijnen) die ze
kunnen nemen. Het is aannemelijk dat fietsers die van de Kerklaan naar het bedrijventerrein van
Waspik rijden of andersom de route over de Achterste Dijk en de Hooiweg nemen. In dit geval zal
er bij de noord-variant + Hooiweg rekening gehouden moeten worden met fietsers die op de
Hooiweg rijden. Bij de overige varianten hoeft er geen rekening gehouden te worden met
bestaande fietsroutes. Het fietsverkeer over de Achterste Dijk zal namelijk geen hinder
ondervinden van een nieuwe verkeersstroom omdat de parallelweg naast de Dijk wordt
gerealiseerd. Verder hebben fietsers voldoende opties om zich via de bestaande fietsroutes te
verplaatsen.
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Figuur 4.2: Bestaande paden voor de fiets en potentiële bestemmingen.

4.3 Landschappelijke en cultuurhistorische waarden

De regio is van cultuurhistorisch belang vanwege het voor Noord-Brabant unieke
slagenlandschap. De verschillende fasen van de ontwikkeling van het landschap, de strijd tegen
het water en de problemen met de bodemdaling zijn in het huidige landschap goed herkenbaar.

Figuur 4.3: Geografische situatie voor 1925. (Bron: www.noord-brabant.maps.arcgis.com, CHW 2010,
herziening 2016).

In figuur 4.3 laat een kaart van het plangebied zien zoals die voor 1925 (exact jaartal ontbreekt)
eruit zag. Op de kaart zijn een aantal historische lijnen te herkennen, zoals waterkeringen
(Achterste Dijk en de dijk langs Scharlo), het Zuiderafwateringskanaal, de historische spoorlijn
Waspik-Raamsdonk en het slagenlandschap.



Tracéhaalbaarheidsstudie Raamsdonksveer - Waspik
QuickScan
projectnummer 0412853.00
12 december 2016
Provincie Noord-Brabant

De landschappelijke en cultuurhistorische waarden binnen het agrarisch gebied worden door het
bestemmingsplan beschermd. Dit zijn openheid en doorgezichten, het rationele slagenlandschap,
kleinschalig reliëf en beplantingselementen, landschapselementen langs dijken en ontwikkeling
van recreatief gebruik. De hoofdlijn van het beleid luidt dat het agrarisch gebied bestemd is voor
agrarisch grondgebruik met passende maatregelen voor behoud, herstel en ontwikkeling van de
aanwezige landschapswaarden. Bij alle varianten dient hier rekening mee gehouden te worden.

In figuur 4.4 is aangegeven dat vrijwel het gehele plangebied tot een cultuurhistorisch landschap
behoort.

Figuur 4.4: Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) (Bron: www.noord-brabant.maps.arcgis.com, CHW
2010, herziening 2016).

Aan de Kerklaan 4 in Raamsdonk ligt een pand dat een rijksmonumentale status bezit. Dit pand
wordt bij realisatie van de noord-, midden- en zuid-varianten niet aangetast.

Noord-varianten
Bij aanleg van de noord-varianten wordt er een nieuw tracé gerealiseerd tussen de
Dijkeindenweg en de Achterste Dijk en tussen de Zijlweg en de Kerklaan. Er treedt hier
versnippering van het landschap op. De invloed op het slagenlandschap is gering omdat het tracé
op rechte lijnvormige elementen van het landschap ligt. De kenmerkende vorm van het
slagenlandschap blijft hierdoor behouden.

Midden-variant
De midden-variant kruist de historische lijn van de Achterste Dijk, welke een hoge waarde bezit
en ligt vervolgens parallel naast deze dijk. Omdat de weg niet op de dijk maar naast de dijk komt
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te liggen tast dit niet de waarde van de bestaande dijk aan, en zijn er mogelijkheden om het
historische karakter van de dijk te versterken. Daarnaast voorkomt parallelligging hoge kosten
voor de realisatie van het tracé en is er geringe invloed op landschappelijke waarden, zoals
openheid, doorgezichten en het rationele slagenlandschap.

Zuid-varianten
De zuid-varianten hebben het minste effect op landschappelijke waarden, omdat die bijna over
het gehele tracé parallel lopen aan een bestaande weg (A59). Deze varianten hebben daarom
geringe invloed op landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

4.4 Archeologie

Als het gaat om archeologische waarden wordt onderscheid gemaakt tussen vastgestelde
waarden en verwachte waarden. Er zijn in het gehele plangebied geen vastgestelde
archeologische waarden. Zowel de gemeente Geertruidenberg als de gemeente Waalwijk hebben
een gemeentelijke verwachtingskaart (zie afbeelding 4.5) Alle varianten liggen gedeeltelijk in
gebieden met een hoge archeologische verwachting. Ter plaatse van deze hoge
verwachtingswaarde is vooraf aan de realisatie nader archeologisch onderzoek nodig. Er zijn ook
percelen met een middelhoge of lage archeologische verwachting.

Figuur 4.5 Archeologische verwachtingswaarden Raamsdonksveer (links) en Waalwijk (rechts)
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4.5 Natuur

Het hele plangebied is bestemd als landbouwgebied, dat ook als natuurwaarde wordt
beschouwd. De hoofdlijn van het beleid is dat landbouwkundig grondgebruik wordt beschermd
en verder wordt ontwikkeld. Bij het aanleggen van de varianten komt de agrarische functie niet
onder druk te staan.

In figuur 4.6 zijn de aanwezen natuurgebieden afgebeeld. Bij de Zandput ligt Provinciale
Ecologische Hoofdstructuur. De zuid-varianten lopen door dit gebied. Bij het uitvoeren van één
van deze varianten treedt er ruimtebeslag op in dit natuurgebied. Het natuurgebied heeft geen
hoge waarde. De natuur kan bij het aanleggen van één van de zuid-varianten gecompenseerd
worden.

Figuur 4.6: Aangewezen natuurgebieden in het plangebied (Bron: Kaartbank Provincie Noord-Brabant,
2016).

Natura 2000 ligt niet in het plangebied zelf. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied ligt in de
Binnenpolder van Capelle op ongeveer 2 kilometer afstand van het plangebied. Voor alle
varianten is bij de nadere uitwerking een toets aan de Natuurbeschermingswet nodig. Het is niet
aannemelijk dat de 60 km/uur varianten, indien al een verandering van depositie optreedt, op dit
punt onderscheidend zijn. De kans op een toename van depositie is vanwege de hogere snelheid
(en uitstoot) en de verkeersaantrekkende werking het grootst bij de 80 km/uur variant.

4.6 Luchtkwaliteit en geluid

Het plangebied telt twee woningclusters van elk circa 15 woningen. Het verkeer dat over de
noord-variant + Hooiweg gaat rijden, rijdt langs het woningcluster Scharlo (zie figuur 4.7). De
midden-variant en de zuid-varianten sluiten aan op de Kerklaan. Het verkeer wat over deze
varianten gaat rijden zal ook door het woningcluster van de Kerklaan rijden. Extra verkeer door
deze woningclusters zal een plaatselijke toename van luchtvervuiling en geluid veroorzaken. De
noord-basisvariant ontziet het woningcluster bij Scharlo en ook een deel van het woningcluster
van de Kerklaan. Noord-variant + A27 ontziet beide woningclusters en is van alle varianten het
meest gunstig, omdat er een tweede aansluiting met Raamsdonksveer wordt gecreëerd en het
verkeer wordt verdeeld over twee ontsluitingen. Bij de nadere uitwerking van de aansluiting op
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de Breetweerlaan dient aandacht te zijn voor mogelijke hinder bij de woningen aan de
Hoevendijk.

Figuur 4.7: De woningclusters in het plangebied tellen beide 15 woningen.

De luchtkwaliteit in het plangebied wordt voornamelijk bepaald door de achtergrondconcentratie
(tabel 4.1). Lokale bronnen voor uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zijn de wegen en
agrarische bedrijven. Met behulp van de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten
Nederland (GCN en GDN) zijn de achtergrondconcentraties NO2, PM10 en PM2,5 achterhaald. In
onderstaande tabel is te zien dat deze ruim voldoen aan de geldende grenswaarden (40 µg/m3

voor NO2 en PM10 en 20 µg/m3 voor PM2,5). Verwacht wordt dat de concentratie stikstofdioxide
en fijn stof door het landelijke en gemeentelijke beleid in de toekomst zal dalen.

De luchtkwaliteit en geluidbelasting vanwege de verbreding van de A27 zijn getoetst in het kader
van het OTB. Ook na verbreding blijft de luchtkwaliteit ruimschoots voldoen aan de normen.
Vanwege de geluidbelasting zijn nabij de Kerklaan geluidschermen en stil asfalt voorzien.

Het aanleggen van de varianten zal slechts zeer beperkt leiden tot een toename van
verontreinigende stoffen in de lucht. Daarbij zullen de grenswaarden zeker niet overschreden
worden. Het extra verkeer leidt in geen van de varianten tot overschrijding van grenswaarden.

Tabel 4.1: Achtergrondconcentratie rond de woningclusters voldoet aan de wettelijke grenswaarden.

achtergrond
concentratie

grens
waarde

NO2 < 18-23 µg/m3 40 µg/m3

PM2,5 < 11-12 µg/m3 20 µg/m3

PM10 < 18-20 µg/m3 40 µg/m3

4.7 Kabels en leidingen

Kabels en leidingen kunnen leiden tot externe veiligheidsrisico’s of kosten indien deze verlegd of
beschermd moeten worden. Met behulp van een oriëntatiemelding is buisleiding gevaarlijke
stoffen in het plangebied geconstateerd (zie figuur 4.8). De leiding loopt vanaf het knooppunt
Hooipolder en kruist de Kerklaan ter hoogte van de gebruikshistorische lijn waar vroeger de
spoorlijn Raamsdonksveer-Waspik was gelegen. Er is een aanpassing van deze leiding nodig bij
het realiseren van de noord-variant + A27 en de Zuid-variant + 60-verlengd. Bij de overige
varianten is er geen aanpassing van deze leiding nodig. De noord-basisvariant en de noord-

15

15
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variant + Hooiweg zullen vlakbij de leiding een aansluiting maken op de Kerklaan. Niet
aannemelijk is dat de leiding aangepast moet worden, wel wordt uitgegaan van maatregelen om
deze leiding te beschermen. Er liggen in het plangebied verder geen leidingen die van invloed zijn
op de externe veiligheid.

In het plangebied liggen diverse andersoortige leidingen. Bij alle varianten dient rekening
gehouden te worden met de aanwezigheid van deze leidingen, en aanpassing van kleinere kabels
en leidingen.

Figuur 4.8: Ligging leiding met gevaarlijke stoffen.

4.8 Bodem

Tijdens het realiseren van de parallelle weg vinden er graafwerkzaamheden plaats die een effect
hebben op de bodemgesteldheid. Aardkundige waarden en aardkundige monumenten zijn niet
aangetroffen in het plangebied. Het effect hierop is verwaarloosbaar.

Er is geen plangebied dekkend bodemonderzoek uitgevoerd. Er zijn wel bestaande onderzoeken
beschikbaar via het Bodemloket. Figuur 4.9 geeft een overzicht van uitgevoerde saneringen,
onderzoeken en historische activiteiten in de bodem. Er is in het gebied ten oosten en ten westen
van de Zandput bodemonderzoek uitgevoerd waar verder onderzoek noodzakelijk kan zijn. Bij
verder onderzoek naar deze varianten zullen de uitslagen van deze bodemonderzoeken
opgevraagd moeten worden.

De bodemkwaliteitskaart voor het buitengebied van Waalwijk en Geertruidenberg geeft aan dat
de aanwezige bodemverontreiniging in de gebieden waar geen bodemonderzoek gedaan is geen
onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers ervan en dat de bodemkwaliteit niet zal
verslechteren door grondverzet in de vorm van graafwerkzaamheden.
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Figuur 4.9: Bodemactiviteiten (Bron: www.bodemloket.nl).

4.9 Water

In het plangebied ligt een compartimenteringskering langs de Kanaalweg en de Achterste Dijk (zie
figuur 4.10), die als doel heeft via compartimenten de gevolgen van een overstroming te
beperken. Deze kering hoeft alleen in uitzonderlijke gevallen water te keren of te vertragen.

Figuur 4.10: Plaats van regionale waterkeringen en compartimenteringskeringen (Bron: Kaartbank Provincie
Noord-Brabant, 2016).

De varianten midden en noord liggen naast deze kering. De regels omtrent het bouwen aan en in
watergangen en –keringen staan in de keur van het Waterschap. Aangezien deze keringen geen
norm hebben en niet verhoogd hoeven te worden behoeven ze geen ruimtereservering en is er
van een profiel van vrije ruimte geen sprake. De compartimenteringskering heeft wel een
beschermingszone van 2,50 meter (tweezijdig) om instabiliteit door bijvoorbeeld
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graafwerkzaamheden te voorkomen. Bij aanleg van de parallelle weg moet hier rekening mee
gehouden worden.

Het gebied tussen de compartimenteringskering en de regionale kering bij het Oude Maasje heeft
een reservering als waterbergingsgebied, zoals opgenomen in de Verordening ruimte Noord-
Branbant (2011). Op dit moment ligt er voor dit gebied geen concrete waterbergingsopgave,
maar dit kan in de toekomst veranderen. Daarom wordt er in het bestemmingsplan buitengebied
Waalwijk geadviseerd om dit gebied zoveel mogelijk vrij te houden van nieuwe bouwprojecten.

De varianten midden en noord liggen deels in het gereserveerde waterbergingsgebied. Het
uitvoeren van één van deze varianten moet in overleg gaan met de waterbeheerder. Gezien de
aanwezigheid van andere wegen is het niet waarschijnlijk dat de aanleg van één van deze
varianten in dit gebied onmogelijk is.

4.10 Grondverwerving

Voor de realisatie van de varianten is grondaankoop nodig. Het betreft vooral agrarische grond.
Bij de tracéring is doorsnijden of afsnijden van huiskavels waar mogelijk voorkomen. Aannemelijk
is dat de agrarische bedrijfsvoering niet in gevaar komt in de varianten. In de zuid-varianten is
tevens aankoop nodig op bedrijventerrein. Ook hier kan (eventueel met grondruil) de
bedrijfsvoering worden voortgezet. Dit betreft nu een parkeervoorziening. De overige gronden
zijn in bezit van de overheid (gemeente).

4.11 Kosten

De kosten van de varianten zijn weergegeven in de onderstaande tabel. De kosten zijn bepaald
op basis van de SSK-methodiek met een variatiecoëfficiënt van circa 25%. Zuid-variant + 60-
verlengd is later toegevoegd en globaler geraamd. De bedragen zijn exclusief btw.

De varianten midden en noord + Hooiweg zijn naar alle waarschijnlijkheid mogelijk binnen het

beschikbare budget. De kosten van de noord-basisvariant zijn net hoger dan het beschikbare

budget. Bij de nader uitwerking moet blijken of deze variant binnen budget maakbaar is. De zuid-

varianten zijn vanwege de benodigde aanpassingen van de huidige viaducten over en

onderdoorgangen onder de A59 boven budget. Het verlengen van de noord- of zuid-variant

onder de A27 door leidt tot aanzienlijke budgetspanning.

Varianten

Thema’s

Noord Midden Zuid

Basis +
Hooiweg

+ A27 Basis Basis
(60km/uur)

+ verlengd
A27

80
km/uur
-variant

Kosten 5,5 mln. 5,0 mln. 13 mln. 4,5 mln. 8,5 mln. 15-20 mln. 9,0 mln.
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5 Beschouwing

In deze QuickScan zijn varianten voor de parallelle verbindingsweg Raamsdonk-Waspik
onderzocht. Er is gekozen voor een onderlinge vergelijking. Een vergelijking met de autonome
situatie is niet gedaan, omdat elke variant een verbetering is ten opzichte van de autonome
situatie. Voor Raamsdonk en Waspik is in deze fase van belang dat een kansrijke variant de
bovenliggende project doelstelling haalt, doordat een alternatieve wegverbinding buiten deze
kernen wordt gerealiseerd. (Positieve) effecten door het verminderen van het verkeer in
Raamsdonk en Waspik zijn (ten zuiden van de A59) in tabel 5.1 niet meegenomen. Alle varianten
leiden tot een vermindering van verkeer in Waspik en Raamsdonk en daarmee tot positieve
effecten op de leefbaarheid in die kernen (o.a. verkeersveiligheid en geluid).

Beschouwing kansrijke varianten
Voor de verbindingsweg is 5,0 miljoen euro beschikbaar. Gezien dit budget zijn er drie financieel
kansrijke varianten: de midden-variant, de noord-variant + Hooiweg en de noord-basisvariant.
Binnen budget is variant midden-variant een ‘beste koop’. Het biedt een goed alternatief voor
verkeer dat nu door Raamsdonk en Waspik rijdt, zonder belangrijke aandachtspunten op de
andere aspecten en tegen een goede prijs. Echter de Kerklaan wordt in deze variant niet ontlast.
Noord-basisvariant en Zuid-variant + 60-verlengd ontlasten (een groter deel van) de Kerklaan.
Noord-basis is op dit moment (net) boven budget en vanwege de langere ligging in het open
landschap op dat onderdeel negatief beoordeeld, al is de feitelijke aantasting van waarden
beperkt en is deze variant grotendeels in de bestaande landschappelijke structuur in te passen.

Tabel 5.1: Onderlinge vergelijking van de varianten op aanwezige waarden in het plangebied.

Betekenis van symbolen:
☺ duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van doelstelling;
 geen duidelijke toegevoegde waarde, geen belangrijke aandachtspunten;
 belangrijk aandachtspunt.

De overige varianten zijn (aanzienlijk) duurder. Zuid-variant + 60-verlengd is aanzienlijk boven
budget vanwege de kruising met de A27 en het aanpassen van viaducten over en een tunnel
onder de A59. De bundeling met de A59 en gebruik van de oude spoorbaan worden vanuit
landschap als een grote pré gezien, evenals de mogelijkheid om in Raamsdonksveer aan te sluiten
op de rotonde met de Breetweerlaan, waarmee de Kerklaan wordt ontlast. Dit verkeer verplaatst

Varianten

Thema’s

Noord Midden Zuid

Basis + Hooiweg + A27 Basis Basis
(60km/h)

+ 60-verlengd 80-variant

Doelstelling

Verkeersveiligheid ☺  ☺   ☺ 

Landschap,
cultuurhistorie en
archeologie

    ☺ ☺ ☺

Natuur       

Geluid en
luchtkwaliteit

☺      

Externe veiligheid       

Bodem en water       

Planologie       

Kosten 5,5 mln. 5,0 mln. 13 mln. 4,5 mln. 8,5 mln. 15-20 mln. 9,0 mln.
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naar de omgeving van de Breetweerlaan/Hoevendijk. Overwogen kan worden om (vanwege de
kosten) deze verlengde variant te stoppen op de Kerklaan, maar dan vervalt ook het
voorgenoemde voordeel. De variant blijft ook dan meer dan 5 miljoen euro boven budget.

In deze studie is de eventuele verkeersaantrekkende werking van een 80 km/uur-variant niet
nader onderzocht. Omdat een hogere snelheid kan leiden tot een (ongewenst) grotere
verkeersaantrekkende werking, wordt aanbevolen om dit effect nader te onderzoeken, indien
een 80 km/uur variant wordt overwogen.
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Bijlage 1 – Samenvatting resultaten

Thema’s Noord Midden Zuid

Basis + Hooiweg + A27 Basis Basis (60km/h) + 60-verlengd 80-variant

Doelstelling

Verkeersveiligheid ☺ Afname verkeer deel
Kerklaan,

aansluiting Kerklaan
aandachtspunt.

 Extra verkeer op
bedrijventerrein,

aansluiting Kerklaan
aandachtspunt.

☺ Afname verkeer deel
Kerklaan,

aansluiting op
gebiedsontsluitingsweg

Raamsdonksveer.

 Geen afname verkeer
op Kerklaan.

 Geen afname verkeer
op Kerklaan.

☺ Afname verkeer
Kerklaan, kruising

Kerklaan aandachtspunt.

 Geen afname verkeer
op Kerklaan, overgang
80-weg naar 60-weg.

Landschap,
cultuurhistorie en
archeologie

 Nieuwe verbinding in
het landschap,

versnippering gering
(slagenlandschap).

 Achterste dijk wordt
ontzien, deels gebruik

bestaande infra, nieuwe
verbinding in het

landschap, versnippering
gering.

 Nieuwe verbinding in
het landschap,

versnippering gering,
inpassing

Raamsdonksveer

 Bundeling historische
dijk (minder

versnippering, soort
bundeling, kansen om

waarde creëren).

☺ Geen versnippering,
eventuele rotonde

aandachtspunt

☺ Geen versnippering,
gebruikshistorische lijn.

☺ Geen versnippering,
rotonde aandachtspunt.

Natuur
 Geen effect.  Geen effect.  Geen effect.  Geen effect.

 Beperkte doorsnijding
ehs (met lage waarde) te

compenseren.

 Beperkte doorsnijding
ehs (met lage waarde) te

compenseren.

 Beperkte doorsnijding
ehs (met lage waarde) te

compenseren.

Geluid en
luchtkwaliteit ☺ Afname hinder

Kerklaan.

 Verkeer rijdt door 2
woningclusters (Scharlo,

Kerklaan-A27).

 Afname hinder
Kerklaan vs

woningcluster
Raamsdonksveer.

 Geen afname hinder
Kerklaan.

 Geen afname hinder
Kerklaan.

 Raamsdonksveer vs
Kerklaan.

 Geen afname hinder
Kerklaan.

Externe veiligheid  Aansluiting Kerklaan
op leiding gevaarlijke

stoffen.

 Aansluiting Kerklaan
gevaarlijke stoffen.

 Aanpassing leiding
gevaarlijke stoffen

nodig.
 Geen effect.  Geen effect.

 Aanpassing leiding
gevaarlijke stoffen

nodig.
 Geen effect.

Bodem en water  Nader onderzoek
bodemkwaliteit,
watereffecten te

compenseren.

Watereffecten te
compenseren.

 Nader onderzoek
bodemkwaliteit,
watereffecten te

compenseren

 Nader onderzoek
bodemkwaliteit,
watereffecten te

compenseren.

 Nader onderzoek
bodemkwaliteit,
watereffecten te

compenseren.

 Nader onderzoek
bodemkwaliteit,
watereffecten te

compenseren.

 Nader onderzoek
bodemkwaliteit,
watereffecten te

compenseren.

Planologie  Aanpassing
bestemmingsplan,
gepland windpark.

 Aanpassing
bestemmingsplan,
gepland windpark.

 Aanpassing
bestemmingsplan,
gepland windpark.

 Aanpassing
bestemmingsplan,
gepland windpark.

 Aanpassing
bestemmingsplan,
gepland windpark.

 Aanpassing
bestemmingsplan,
gepland windpark.

 Aanpassing
bestemmingsplan,
gepland windpark.

Kosten 5,5 mln. 5,0 mln. 13 mln. 4,5 mln. 8,5 mln. 15-20 mln. 9,0 mln.
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