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• Doorstroming A59 verbetert niet / nauwelijks (achtergrondrapport verkeer Gol West 

en GOL Oost) 

Filevorming op de A59 blijft (capaciteit onvoldoende ook na realisatie GOL)

• Toename en verschuiving verkeersoverlast naar woonwijken Waalwijk / Drunen / 

Vlijmen met alle gevolgen voor de leefbaarheid en gezondheid

• Meer vrachtverkeer door de woonwijken

• Aantasting van landschappelijke – en natuurwaarden in de Baardwijkse Overlaat, De 

Gemeint en De Biessertpolder

• Ecologische verbindingszone zijn onlogisch en gevaarlijk voor het verkeer, Flora en 

Fauna

• Onacceptabel hoge CO2 uitstoot in de directe leefomgeving en aantasting van 

leefmilieu 
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Verlegging van het tracé over een lengte van 2 km in noordelijke richting!

• Ontstaat ruimte voor een parallelstructuur met max. snelheid 70 km/uur

• Betere ontsluiting Drunen-West, Waalwijk-Oost en Waalwijk Centrum

• Ontstaat ruimte voor geluidwerende en landschappelijke voorzieningen

Voordeel alternatief plan : Waalwijk / Drunen-West

• Geen toename ( sluip ) verkeer in woonwijken Waalwijk en Drunen

• Geen versnippering en aantasting landschap Drunen – Waalwijk (Overlaat)

• Geen spaghettistructuur/ labyrint

• Geen nieuwe randweg door de Baardwijkse Overlaat

• Geen extra belasting Overlaatweg

• Kortere en rechtstreekse routes naar de hoofstructuur

• Vervallen van onvolwaardige toe- en afritten A59

• Betere doorstroming A59

• Geen onacceptabele CO2 uitstoot in de woonkernen 

9



Voordeel alternatief plan : Baardwijkse Overlaat

• Minder geluidshinder/ Co 2 bewoners Drunen West 

• Geen /minder aantasting van de cultuurhistorische waarden Heidijk

• Trekt meer verkeer /ontsluiting aan van uit Waalwijk ( is toch het doel )

• Minder sluip verkeer van uit Waalwijk in Drunen West

• Beter bescherming EHS gebied langs de Heidijk

• Geen aantasting van de recreatie op en langs de Heidijk

• Minder aanpassingen nodig Overlaatweg / geen planschade bewoners 

• Wat er nu staat over de rotondes kan blijven staan 
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Alternatief plan 62

• Ontsluiting Vlijmen-Oost (o.a. de Grassen) via afslag 46 Engelen, de Vutter, 

Haverleij, Bellaard > Voorste Zeedijk aansluiten op de Vijfhoevenlaan

• Ontsluiting Haarsteeg via afslag 46 Engelen, de Vutter, Haverleij, Bellaard > 

Tuinbouwweg

• Opwaarderen Bellaard en Tuinbouwweg voor bereikbaarheid van ’t Hoog.

• Afrit 44 richting Vlijmen open houden voor binnenkomend verkeer; toerit 44 

richting ’s-Hertogenbosch sluiten.

• Verleggen op- en afrit 43 aan zuidkant van Vlijmen.

Voordeel alternatief plan : Vlijmen-Oost in combinatie met variant nr 62

• Eerdere ontlasting vanuit knooppunt Empel van de A59 richting Vlijmen en 

Haarsteeg;

• Geen complex verkeersknooppunt bij Den Bosch–West (afslag 45), dus enorme 

kostenbesparing;

• Betere spreiding verkeersstromen aangezien er meerdere mogelijkheden zijn om 

Vlijmen te ontsluiten;  n.l. via afrit 46, 44 en 43;

• Evenwichtiger belasting van het woon- en leefklimaat binnen de gehele kern van 
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Vlijmen i.p.v. alleen grote verbetering in een beperkt deel van het centrum;

• Betere bereikbaarheid van het centrum voor openbaar vervoer, voertuigen bij 

calamiteiten en bevoorrading van de winkels;

• Geen aantasting van het nieuwe eco-gebied in ‘De Gemeint’;

• In combinatie met opwaardering van de Tuinbouwweg een verbetering voor de 

ontsluiting van het Geerpark en de afwikkeling van het vrachtverkeer richting ‘Het 

Hoog’.
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• Groene landschappelijke buffer tussen Waalwijk en Drunen

• Verbinding tussen natuurgebieden met de Loonse en Drunense duinen

• Gebied waar water de vrije loop had

• Grote ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, landschap, cultuur en recreatie

• Het knelpunt is: het grote verkeersknooppunt met wegen dreigt onherstelbare schade te 

veroorzaken
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De knelpunten zijn wegen en geen fauna / flora doorgangen.
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• Gol-onderdelen zijn:

- GOL Oost (Vlijmen-Oost / Nieuwkuijk.), 

- GOL West (Drunen/ Waalwijk)

- Natuur en cultuurhistorische waarden 
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