
Samenvatting van de effecten van variant VGNB, volgens de verkeersanalyse van Goudappel 
Coffeng 
 
Adviesbureau Goudappel (Danny Walraven) heeft in opdracht van de provincie een verkeersanalyse 
uitgevoerd van variant VGNB, waarbij de verkeerseffecten van de variant VGNB1 worden vergeleken 
met het VKA GOL, het voorkeursalternatief van de provincie.2  
 
De vergelijking is gebaseerd op berekeningen met het verkeersmodel voor dit project. Het GOL-
verkeersmodel is gebaseerd op de situatie in 2010, het basisjaar.3 Om toekomstige verkeerprestaties 
en –belastingen te kunnen berekenen in 2030, het prognosejaar, zijn ook toekomstige 
ontwikkelingen gemodelleerd (zoals nieuwe wegen en woningbouw) die juridisch-planologisch zijn 
vastgelegd.  
 
De resultaten van de verkeerskundige analyse van de VGNB-variant (72A en 72B) laten zich als volgt 
samenvatten:  

1. De nieuwe aansluiting en parallelbanen worden goed gebruikt door verkeer dat in de 
referentiesituatie in 2030 gebruik maakt van de A59 en de aansluitingen 37, 38 en 39. De 
parallelbanen krijgen circa 10.000 mvt/etm per richting te verwerken. 

2. Vergeleken met het VKA GOL is bij variant VGNB op deze wegvakken is een afname te zien; 
ook op de A59 ten oosten van de parallelbanen (ter hoogte van Drunen). Blijkbaar zijn de 
parallelbanen een goed alternatief voor de A59 (met name bj congestie), ook voor 
bestemmingen ten oosten daarvan zoals de woon- en werkgebieden in Drunen.    

3. Ten opzichte van het VKA GOL ontstaat met variant VGNB meer ‘lucht’ op de A59 zelf waar in 
de referentiesituatie 2030 op piekmomenten sprake is van vertragingen door een hoge I/C-
waarde. De parallelbanen zorgen voor lokaal verlichting op de A59, die daardoor voor 
regionaal verkeer meer aantrekkelijk wordt. Dit zorgt voor een toename op de A59 ten 
westen van Waalwijk en een toename op de Midden-Brabantweg. Ten opzichte van het VKA 
GOL zorgt variant VGNB voor minder verkeer op routes door Waalwijk, zoals de route Prof. 
Kamerlingh Onnesweg-Groenewoudlaan-Akkerlaan-Drunenseweg-Overlaatweg. 

4. Variant VGNB leidt tot meer verkeer op de aanrijroutes naar de nieuwe parallelbanen 
(Molenvlietstraat, Grotestraat en Groenstraat) en op toe leidende routes (Groen van 
Prinsterlaan, Heermanslaan, Putsraat). Op wegvakken nabij de huidige aansluiting 39 (die 
komt te vervallen) neemt het gebruik af (Hoogeindse Rondweg, Hoogeinde, Vooreinde).  

5. Door het vervallen van aansluiting 38 i.c.m. de realisatie van de parallelstructuur (met de 
nieuwe verbinding met de Weteringweg) zorgt voor afname van verkeer op de wegvakken 
nabij aansluiting 38. Op de oost-west verbinding Taxandriaweg en de Altenaweg is een 
duidelijke afname waarneembaar. Het verkeer dat een relatie heeft met het Havengebied 
maakt van en naar het oosten (richting Den Bosch) meer gebruik van de nieuwe verbinding 

                                                           
1
 Variant VGNB staat ook bekend als variant 72, met de subvarianten 72A en 72B. Deze nummering komt voort uit de 

naamgeving van de zienswijzen in de reactienota NRD GOL. De VGNB variant bestaat uit een gecombineerde aansluiting 38/39 

op de A59, gelegen tussen de huidige aansluitingen 38 en 39. De aansluitingen 38 en 39 worden opgeheven. De nieuwe 

aansluiting krijgt zowel aan de noordelijke als de zuidelijke kant van de A59 een op- en afrit (richting hoofdrijbaan A59 en/of 

parallelbaan) en een parallelbaan met een ontwerpsnelheid van 80 km/u. In de VGNB variant komt er geen aansluiting op de 

A59 en geen randweg Drunen in de Baardwijkse Overlaat; in het VKA GOL is dit wel het geval.  
2
 Adviesbureau Goudappel Coffeng heeft variant VGNB doorgerekend en vergeleken met het referentiealternatief en het VKA-

GOL. De resultaten en interpretatie daarvan is gerapporteerd in de notitie ‘Verkeersanalyse bewonersvarianten 72A en 72B’ 

(PNB, 15 sep 2017). Deze notitie is op 15 september gedeeld met VGNB en BMF en de conclusies zijn tijdens de expertsessie 

op 18 sept gepresenteerd door Danny Walraven. 

 



met de Weteringweg en de parallelstructuur. Dit verkeer rijdt dus langer op de A59 en 
minder via knoppunt 37 (Midden-Brabantweg). 

6. Door het vervallen van aansluiting 40 i.c.m. de nieuwe noord-zuidverbinding in de 
Baardwijkse Overlaat, neemt de verkeersdrukte op de Kastanjelaan-West en Statenlaan toe. 
Meer bestemmingsverkeer voor Drunen gaat gebruik maken van de zuidelijke afrit van het 
Ei-van-Drunen. 

 


