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1. Inleiding 

Provincie Noord-Brabant en Gemeente Heusden hebben ARCADIS gevraagd een overzicht te maken 

van de argumenten met betrekking tot het tracé van randweg Drunen-west en daarover een advies te 

geven. Het tracé van randweg Drunen-west zoals in de bestuursovereenkomst van het GOL is 

opgenomen, is weergegeven in afbeelding 1.  

 

 
Afbeelding 1: Projectfiche Randweg Drunen-west. 

 



 

Ons kenmerk: 

077450821:A 

Pagina 

2/14 

In voorliggende notitie is op basis van bestaande onderzoeken onderzocht wat de meest logische 

locatie is voor de randweg Drunen-West: langs de Heidijk aan de Drunense kant van de Baardwijkse 

Overlaat (tracé 1), ter hoogte van de Overstortweg (tracé 2), of juist meer aan de Waalwijkse kant langs 

het Drongelens kanaal (tracé 3). De verschillende mogelijke locaties zijn weergegeven in afbeelding 2. 

 

 
Afbeelding 2: Mogelijkheden voor het tracé van randweg Drunen-west. 

 

Om een afweging te kunnen doen, is gekeken naar de volgende aspecten: 

 Structuurvisie Gemeente Heusden 

 Geluid 

 Luchtkwaliteit 

 Natuur en landschap 

 Cultuurhistorische waarden 

 Verkeersveiligheid 

 Technische haalbaarheid en kosten 

 Planning 

 

Deze studie is uitgevoerd op basis van beschikbare beleidsstukken en bestaande onderzoeken, globaal 

beoordeeld door onze specialisten. Er is geen nieuw onderzoek uitgevoerd. Voorliggende notitie is dus 

geen volwaardige variantenstudie, maar geeft een indicatie van het meest gunstige tracé. 

 

In de navolgende notitie kijken we eerst kort naar het nut en de noodzaak van de randweg Drunen-

west. Vervolgens wordt ingezoomd op de hierboven genoemde aspecten. Tot slot verbinden wij 

hieraan conclusies in de vorm van een advies welk tracé op basis van deze studie het meest geschikt 

lijkt. 
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2. Nut en noodzaak van randweg Drunen-west 

In het kader van het GOL wordt aansluiting 40 omgebouwd tot volledige aansluiting Drunen-west en 

Waalwijk-oost. Deze aansluiting is via de verlengde Spoorlaan verbonden met Drunen, en via de 

noordelijke parallelstructuur verbonden met Waalwijk. 

Gecombineerd met de ombouw van aansluiting 40 verdwijnen aansluiting 39 Waalwijk-Oost en 

aansluiting 38 Waalwijk Centrum. Verkeer van en naar Drunen gaat dan gebruik maken van 

aansluiting 42 (Ei van Drunen) en aansluiting 40, en verkeer van en naar Waalwijk gaat gebruik maken 

van aansluiting 40 en aansluiting 37 Waalwijk/N261. Als er aan de huidige wegenstructuur in Drunen 

niets verandert, zal er in de toekomst meer verkeer via de Eindstraat, de Kastanjelaan-West en de 

Statenlaan Drunen binnenrijden. Verkeer richting Waalwijk rijdt via de Eindstraat, de Statenlaan en de 

Overlaatweg.  

 

Door de Spoorlaan door te trekken richting aansluiting 40 wordt al een deel van het verkeer uit de kern 

van Drunen gehaald. Met de aanleg van randweg Drunen-west wordt verkeer richting Waalwijk en 

het zuidelijke deel van Drunen buiten de kern Drunen om geleid. Dit komt de leefbaarheid van de 

kern Drunen ten goede. 

 

3. Vastgesteld beleid: structuurvisie 

Structuurvisie Gemeente Heusden 

In de structuurvisie van de Gemeente Heusden (BügelHajema Adviseurs, 2009) wordt gesproken over 

een westelijke randweg langs Drunen tussen de Overlaatweg en de nieuwe aansluiting op de A59 

Drunen-west. Met deze randweg wordt de kern Drunen ontlast en wordt een goede oostelijke 

aansluiting tot stand gebracht voor de kern Waalwijk. Zie in afbeelding 3 een uitsnede van de 

plankaart van de structuurvisie. 

 

Voor de randweg van en naar de aansluiting Drunen West 

geldt dat deze zal worden aangelegd in een RNLE gebied1. 

Dat betekent dat bij de bij de verdere planvorming voor 

deze weg met de provincie afstemming dient plaats te 

vinden over een eventuele noodzakelijke herziening of 

actualisatie van het provinciaal beleid in dit gebied. 

Daarbij blijft overigens (conform de Corridorstudie) de 

opgave gehandhaafd dat de te treffen maatregelen geen 

negatieve effecten hebben op de grondwaterstand en de 

grondwaterkwaliteit in het gebied. 

 

Onderbouwing keuze westelijke randweg bij de structuurvisie 

Uit de inspraakreacties op de structuurvisie van de 

Gemeente Heusden komt het volgende naar voren. 

Verzocht wordt om de geplande randweg Drunen-west 

niet in de structuurvisie op te nemen voordat gezamenlijk 

alle mogelijke alternatieven degelijk onderzocht en onderbouwd zijn. Gewezen wordt daarbij op de 

landschappelijke inbreuk, de aantasting van de cultuurhistorische waarde van de dijk en de 

                                                           
1 RNLE staat voor Regionale Natuur- en Landschapseenheid, zie verder onder ‘6. Natuur en landschap’. Inmiddels worden deze 

gebieden aangeduid als ‘groenblauwe mantel’ (Structuurvisie Provincie Noord-Brabant, 2011). 

 
Afbeelding 3: Uitsnede van de plankaart 

Structuurvisie Gemeente Heusden (bron: 

BügelHajema Adviseurs, 2009). 
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milieubelasting (fijn stof en geluid) die de westelijke randweg tot gevolg zal hebben. Als alternatieven 

worden genoemd: verschuiving van de A59 in noordelijke richting met realisatie parallelstructuur, 

doortrekking huidige Spoorlaan in westelijke richting, verbinding van de parallelle wegenstructuur 

langs de A59 van Waalwijk tot en met Vlijmen en de aanleg van een nieuw verkeersknooppunt op 

Waalwijks grondgebied en niet in de Baardwijkse Overlaat. 

Gemeente Heusden heeft gereageerd dat in het kader van de Corridorstudie voor de A59 alle 

realiseerbare alternatieven in regionaal verband in gezamenlijkheid zijn afgewogen. Gemeenten, 

provincie, waterschap, natuurbeweging en standsorganisaties hebben in die studie gekozen voor een 

randweg Drunen-west, zoals die in de structuurvisie is aangeduid. Deze variant komt het meest 

tegemoet aan de gemeenschappelijke belangen en de onderliggende waarden. Het is niet de 

verwachting dat de weg zal leiden tot overschrijding van milieunormen. Nader onderzoek naar deze 

gevolgen zal echter voorafgaand aan de verdere planvorming worden uitgevoerd. Overigens is het 

doortrekken van de Spoorlaan in westelijke richting onderdeel van de beoogde nieuwe infrastructuur. 

De structuurvisie is naar aanleiding van deze inspraakreactie niet aangepast. 

 

4. Geluid 

Bestaande onderzoeken 

Door de nieuwe verbinding tussen aansluiting Drunen-west en de Overlaatweg komt het 

geluidsniveau voor een aantal woningen aan de Molensteeg boven de voorkeursgrenswaarde van 48 

dB. Gezien het relatief lage geluidsniveau is het reduceren van het geluidniveau tot onder de 

voorkeursgrenswaarde goed mogelijk. Daarbij kan gedacht worden aan geluidreducerende 

maatregelen als een stiller wegdek of afscherming (Witteveen+Bos, 2010b). In het gehanteerde 

rekenmodel zijn hoogteverschillen nog niet meegenomen. Mogelijk dat de Heidijk al voldoende 

afscherming biedt. 

 

Uit een meer recent onderzoek door Goudappel Coffeng (2013b) blijkt dat langs de nieuwe zuidelijke 

verbinding tussen de aansluiting Drunen-west en de Overlaatweg geen geluidgevoelige bestemmingen 

zijn gesitueerd binnen de 48 dB-contour (circa 106 m). Naar verwachting hoeven daarmee geen 

geluidreducerende maatregelen te worden getroffen (Goudappel Coffeng, 2013b). Ook in dit 

onderzoek zijn hoogteverschillen niet meegenomen. 

 

De totale ontwikkeling (aansluiting 40, noordelijke parallelstructuur Waalwijk-Drunen, doortrekken 

Spoorlaan en randweg Drunen-west), zal naar verwachting leiden tot een afname van het aantal 

geluidgehinderden, aangezien de verkeersstromen in met name de kern van Drunen afnemen en 

toenemen op de nieuwe ontsluitingswegen aan de rand van de kern, waar minder woningen gelegen 

zijn dan in de kern (Witteveen+Bos, 2010b). 

 

Indicatief geluidsonderzoek 

Omdat in beide geluidsonderzoeken de hoogte niet is meegenomen, is door ARCADIS een indicatief 

onderzoek uitgevoerd waarbij de Heidijk (zie afbeelding 2) wel is meegenomen. In dit onderzoek zijn 

twee varianten van tracé 1 berekend: de randweg oostelijk of westelijk in de 40 m brede strook in 

eigendom van de Gemeente Heusden. Er zijn voor de westelijke ligging van randweg Drunen-west (de 

variant waarbij de Randweg het verst van de woningen in de Molensteeg af ligt) geen overschrijdingen 

van de voorkeursgrenswaarde aanwezig, zie bijlage 2. 
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Bij de oostelijke ligging van Randweg Drunen-west (de variant waarbij de Randweg juist het dichtst bij 

de woningen komt te liggen), wordt voor een vijftal woningen aan de Molensteeg de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden2, zie bijlage 2. De geluidbelasting kan voor deze 

woningen teruggebracht worden tot aan de voorkeursgrenswaarde door het toepassen van geluidsarm 

asfalt (dichte deklaag, “dunne deklagen A”). Er is gerekend met GGA model regio ’s-Hertogenbosch, 

dat voor randweg Drunen-west de hoogste verkeersintensiteiten kent. Het verschil met het GGA 

model Midden-Brabant voor de randweg Drunen-west is klein, circa 2%. 

 

In dit indicatieve onderzoek is de hoogte van het terrein meegenomen, met als belangrijkste barrière 

tussen de woningen aan de Molensteeg en de randweg de Heidijk. De randweg kan bij tracé in een 

strook van 40 m breed worden gelegd. De randweg aan de oostzijde van deze strook levert een grotere 

geluidsbelasting op dan wanneer de randweg aan de westzijde van deze strook wordt geprojecteerd. 

 

Conclusie 

De conclusies van de rapportages van Goudappel Coffeng en Witteveen+Bos en het indicatieve 

onderzoek van ARCADIS verschillen. Voor tracé 1 kunnen we daarom niet met zekerheid zeggen of de 

voorkeursgrenswaarde voor een aantal woningen aan de Molensteeg wordt overschreden en welke 

maatregelen genomen moeten worden. Het is waarschijnlijk dat, indien er maatregelen genomen 

moeten worden om de geluidsbelasting voor de woningen aan de Molensteeg terug te brengen tot aan 

de voorkeursgrenswaarde, volstaan kan worden met het toepassen van geluidsarm asfalt.  

Zekerheid over de geluidseffecten van randweg Drunen-west is er pas wanneer de precieze locatie van 

de randweg is bepaald (ook binnen tracé 1 zijn er verschillende mogelijkheden) en de randweg wordt 

doorgerekend met de verkeerscijfers van het nieuwe BBMA model. Dit zal gebeuren in 2014 wanneer 

het Provinciaal Inpassingsplan voor GOL Baardwijk wordt opgesteld. 

 

Alle onderzoeken zijn uitgevoerd voor tracé 1. Wanneer de randweg op tracé 2 of 3 wordt 

geprojecteerd, zijn er andere geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving van de weg die 

onderzocht moeten worden. Met name voor tracé 2 geldt dat er drie woningen dicht op de weg liggen, 

waarvoor waarschijnlijk is dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als de randweg Drunen-

west op de Overstortweg wordt geprojecteerd. Op basis van de hier beschreven onderzoeken is dus 

niet te zeggen welke van de varianten wat betreft geluidseffecten de voorkeur heeft. 

 

5. Luchtkwaliteit 

De hoogste concentraties stikstofdioxide en fijn stof bevinden zich langs de A59, maar blijven onder de 

norm van 40 μg/m3. De concentratie stikstofdioxide neemt toe nabij de nieuw te realiseren wegen en de 

Overlaatweg. De concentratie stikstofdioxide neemt af langs de overige wegen, met name de A59, een 

deel van de Eindstraat, de Statenlaan en de Kastanjelaan (Witteveen+Bos, 2010a). 

 

  

                                                           
2 Voor dit indicatieve geluidsonderzoek hebben wij gebruik gemaakt van de ondergronden die al in bezit van ARCADIS waren. 

Deze ondergronden bevatten echter niet het hele tracé van de randweg Drunen-west tussen de Dwarsweg en de Overlaatweg. 

Het meest zuidelijke deel (zuidelijk van Molensteeg 17A) ontbreekt. Het is daarom waarschijnlijk dat de voorkeursgrenswaarde 

ook overschreden wordt bij de twee woningen aan de zuidzijde van de Molensteeg. 
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Als gevolg van een nieuwe aansluiting Drunen-west  en de aanleg van enkele nieuwe aansluitende 

wegen, zijn op diverse wegen in het verkeersnetwerk toenames van het aantal verkeersbewegingen te 

verwachten. Door de veranderingen in het aantal verkeersbewegingen, veranderen ook de 

concentraties stikstofdioxide en fijn stof. De hoogste concentraties stikstofdioxide en fijn stof zijn 

berekend langs de Rijksweg A59 nabij aansluiting Drunen-west. De norm voor de jaargemiddelde 

concentratie (40 μg/m3) wordt voor zowel stikstofdioxide als voor fijn stof niet overschreden 

(Goudappel Coffeng, 2013a). 

 

Beide onderzoeken trekken de conclusie dat de normen voor de concentraties stikstofdioxide en fijn 

stof niet worden overschreden. Aangenomen kan worden dat bij berekening op basis van het nieuwe 

BBMA model de normen voor de concentraties stikstofdioxide en fijn stof niet worden overschreden. 

Luchtkwaliteit is voor de drie tracés geen onderscheidend criterium, omdat hier naar de concentraties 

in een groter gebied wordt gekeken. 

 

6. Natuur en landschap 

De groenblauwe structuur, zie afbeelding 4, omvat de samenhangende gebieden in Noord-Brabant, 

waaronder de ecologische hoofdstructuur, waar natuur- en waterfuncties behouden en ontwikkeld 

worden. De groenblauwe structuur bestaat uit het kerngebied, de groenblauwe mantel en de gebieden 

voor waterberging. Ecologische verbindingszones vallen onder het kerngebied. De groenblauwe 

mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke nevenfuncties voor natuur 

en water. Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water (-beheer) en landschap is in de 

groenblauwe mantel een belangrijke opgave (Provincie Noord-Brabant, 2011). 

 

Bij het vaststellen van de Structuurvisie Gemeente Heusden in 2009 was nog geen sprake van een 

groenblauwe natuur, maar van regionale natuur- en landschapseenheden (RNLE-gebieden) en 

ecologische en agrarische hoofdstructuur (EHS en AHS) (Provincie Noord-Brabant, 2007). 

 

Randweg Drunen-west is gepland in het open gebied tussen Drunen en Waalwijk, de Baardwijkse 

Overlaat genaamd. Het gehele gebied tussen Drunen en Waalwijk ligt in de groenblauwe mantel.  

 

Conform de GOL bestuursovereenkomst wordt een ecologische verbindingszone (EVZ) gerealiseerd 

langs het Drongelens Kanaal tussen de Loonse en Drunense Duinen en de Maas, zie afbeelding 5. De 

EVZ loopt in noord-zuid richting, net als de randweg Drunen-west. In die zin levert de randweg geen 

aanvullende belemmering op voor de migratie van natuurwaarden ten opzichte van de huidige 

situatie. 
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Afbeelding 4: Robuust water- en natuursysteem (groenblauwe structuur) en geleidingszone (EVZ) (Provincie 

Noord-Brabant, 2011). 

 

Tracé 3 ligt in de EVZ, wat vanuit het oogpunt 

van natuur en landschap niet wenselijk is. Dit 

zorgt voor versnippering van de EVZ, en 

daarnaast heeft de randweg over dit tracé een 

verstorende werking. Tracé 2 loopt over de 

bestaande Overstortweg en zorgt daarmee niet 

voor extra versnippering van de groenblauwe 

mantel. Echter, de huidige Overstortweg is een 

rustige, onverlichte erftoegangsweg waarop 

alleen bestemmingsverkeer rijdt, terwijl de 

nieuwe randweg Drunen-west veel drukker 

wordt. Daarnaast ligt tracé 2 dichter bij de EVZ 

dan tracé 1, waardoor de kans op verstoring 

van de EVZ groter is. Om die reden is het 

logischer de weg aan de rand van het gebied te 

leggen, langs de Heidijk (tracé 1). 

 

  
 

Afbeelding 5: Projectfiche ecologische verbindingszone 

langs het Drongelens Kanaal. 
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7. Cultuurhistorische waarden 

In afbeelding 6 is de cultuurhistorische waardenkaart voor de provincie Noord-Brabant weergegeven. 

Op deze kaart zijn cultuurhistorische landschappen weergegeven, waaronder agrarische 

cultuurlandschappen en landschappen gevormd door waterbeheersing en defensie, zoals overlaten en 

waterlinies. Om de samenhang te benadrukken is het belangrijk deze landschappen verder te 

ontwikkelen, gericht op behoud en waar nodig verbetering van de belevingswaarde van het landschap 

(Provincie Noord-Brabant, 2011). Het gebied tussen Drunen en Waalwijk maakt deel uit van drie 

cultuurhistorische gebieden, namelijk: 

 Baardwijkse Overlaat. 

 Regio Maaskant, aan de oostzijde van het Drongelens kanaal. 

 Regio Langstraat, aan de westzijde van het Drongelens kanaal. 

 

Het open landschap is een belangrijk kenmerk van dit gebied. 

 

 
Afbeelding 6: Cultuurhistorische waarden kaart, uitsnede Waalwijk-Drunen (CHW Viewer, Provincie Noord-

Brabant, geraadpleegd op 6-12-2013). 

 

Om het open landschap te behouden zou de randweg Drunen-west óf aan de Drunense óf aan de 

Waalwijkse kant geprojecteerd moeten worden (tracé 1 of tracé 3). De randweg over de bestaande 

Overstortweg (tracé 2) zorgt voor versnippering van het gebied vanwege de toename van 

verkeersintensiteiten (in de huidige situatie is de Overstortweg een erftoegangsweg waarover 

bestemmingsverkeer rijdt). De randweg kan wel landschappelijk worden ingepast met een bomenrij, 

echter deze doet het open karakter van de Baardwijkse Overlaat teniet. Voor het behoud van het open 

karakter van de Baardwijkse Overlaat zijn glasopstanden aan de Overstortweg geamoveerd. 
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8. Verkeersveiligheid 

De randweg Drunen-west is op alle tracés verkeersveilig in te richten. De aansluiting van de randweg 

op de parallelstructuur in het noorden en op de Overlaatweg in het zuiden gebeurt door middel van 

rotondes. Dit is een verkeersveilige kruispuntvorm omdat het aantal conflictpunten wordt 

geminimaliseerd. 

 

Bij tracé 1 zal extra aandacht besteed moeten worden aan de fietsoversteek op de Overlaatweg ter 

hoogte van de Molensteeg, omdat deze zich op korte afstand van de rotonde bevindt. Er zijn 

verschillende oplossingen mogelijk om de verkeersveiligheid te waarborgen. Gedacht kan worden aan 

herinrichting van de fietsoversteek waarbij een middengeleider wordt gerealiseerd, zodat fietsers de 

oversteek in twee keer kunnen maken. Een andere mogelijkheid is het combineren van de rotonde met 

de fietsoversteek. Bij de uitwerking van de randweg Drunen-west in het Provinciaal Inpassingsplan, 

dat in 2014 wordt opgesteld, zal hier aandacht aan moeten worden besteed. 

 

9. Technische haalbaarheid en kosten 

Randweg meest westelijke ligging (tegen Drongelens Kanaal), tracé 3 

De wegconstructie moet geheel nieuw worden opgebouwd. In deze variant hoeft niet nog eerst een 

bestaande weg te worden opgebroken. Wel moeten gronden worden aangekocht. Het tracé van de weg 

is van alle varianten het langst. Indien de weg op deze positie wordt gebouwd, moet een geheel 

nieuwe onderdoorgang onder de fietsroute over de Spoordijk worden aangelegd. In het onderlinge 

vergelijk van de varianten op kosten, verwachten wij dat deze variant de hoogste kosten heeft. 

 

Randweg over Overstortweg, tracé 2 

De opbouw van de wegconstructie van de Overlaatweg is niet bekend. Aangenomen kan worden dat 

de constructie van de bestaande Overlaatweg niet volstaat in het geval de randweg over de 

Overlaatweg wordt aangelegd. Daar komt bij dat de bestaande Overlaatweg te smal is voor gebruik als 

randweg. Indien de randweg Drunen-west over de Overlaatweg wordt aangelegd is het dus 

waarschijnlijk dat de bestaande constructie moet worden opgebroken en een geheel nieuwe 

wegconstructie moet worden opgebouwd. Hiervoor moeten bestaande kabels en leidingen (o.a. 

persleiding) die parallel aan de Overlaatweg liggen worden verlegd. Mogelijk moeten ook gronden 

worden aangekocht. De lengte van het tracé is relatief lang. De onderdoorgang onder de fietsroute 

over de Spoordijk is bestaand, maar voldoet niet in de doorrijhoogte. Dit moet dus worden aangepast. 

In het onderling vergelijk van de varianten op kosten, verwachten wij dat deze variant wat kosten 

betreft tussen variant 3 en 1 zit. 

 

Randweg meest oostelijke ligging (in 40 m ruimtereservering), tracé 1 

De wegconstructie moet geheel worden opgebouwd. In deze variant hoeft niet nog eerst een bestaande 

weg te worden opgebroken. De grond is reeds in eigendom van de gemeente Heusden3 en hoeft niet te 

worden aangekocht. Dit tracé is het minst lang. Voor de verbinding met de aansluiting op de snelweg, 

kan de bestaande onderdoorgang onder de fietsroute over de Spoordijk worden gehandhaafd. In het 

onderling vergelijk van de varianten op kosten, verwachten wij dat deze variant de laagste kosten 

heeft. 

  

                                                           
3 Deze grond is aangekocht in de jaren ’80 toen gemeente Drunen de intentie had de rondweg Drunen buitendijks te realiseren 

(Gemeente Heusden, 2007). 
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10. Planning 

Ten slotte is gekeken naar de doorlooptijd benodigd voor het realiseren van de randweg over tracé 1, 2 

of 3. Omdat de grond benodigd voor de aanleg van de randweg over tracé 1, reeds is aangekocht, 

verwachten wij dat tracé 1, vanwege het aspect grondverwerving, het snelst te realiseren is. 

 

11. Conclusie 

Geluid en lucht 

Met betrekking tot luchtkwaliteit is het niet waarschijnlijk dat de randweg Drunen-west leidt tot 

overschrijding van de normen voor stikstofdioxide en fijn stof.  

 

De geluidsonderzoeken zijn niet eenduidig met betrekking tot overschrijding van de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor de woningen aan de Molensteeg in tracé 1. Wel kan 

geconcludeerd worden dat er langs randweg Drunen-west geen geluidgevoelige bestemmingen zijn 

waarvan de geluidsbelasting de maximaal te ontheffen waarde (63 dB) overschrijdt. Als een 

overschrijding plaatsvindt, zal deze waarschijnlijk kunnen worden teruggebracht naar de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB door het toepassen van een stiller wegdek. 

 

Voor zowel lucht als geluid geldt dat de hier beschreven onderzoeken indicatief zijn en dat bij een 

verdere uitwerking van de plannen (Provinciaal Inpassingsplan) een nieuw onderzoek naar de 

gevolgen van de aanleg van randweg Drunen-west moet worden gedaan.  

Alle onderzoeken hebben zich gericht op tracé 1. Het is daarom op basis van deze onderzoeken niet te 

zeggen welk van de varianten de voorkeur heeft, kijkende naar geluidsbelasting en luchtkwaliteit. 

 

Natuur en landschap 

Om de natuurwaarden in het gebied zoveel mogelijk te behouden is het aan te bevelen de randweg 

Drunen-west niet aan de westzijde van de Baardwijkse Overlaat te projecteren (tracé 3) vanwege de 

EVZ. De randweg via tracé 2 over de Overstortweg, is vanuit natuur en landschap ook niet aan te 

bevelen. Door de toegenomen verkeersintensiteit zal de randweg een barrière vormen in het gebied. 

Bovendien ligt de randweg over tracé 2 dichter bij de EVZ dan bij tracé 1.Vanuit natuur en landschap 

bekeken is het dus het meest logisch om de randweg Drunen-west te projecteren aan de oostzijde van 

het gebied, parallel aan de Heidijk (tracé 1). 

 

Cultuurhistorische waarden 

Het gehele gebied tussen Drunen en Waalwijk, de Baardwijkse Overlaat, heeft cultuurhistorische 

waarde. Wat dat betreft maakt het niet veel uit of de randweg aan de oostzijde of aan de westzijde 

wordt geprojecteerd. Wel is het vanuit cultuurhistorisch oogpunt beter om de randweg óf aan de 

oostzijde (tracé 1) óf aan de westzijde (tracé 3) van het gebied te leggen, opdat het gebied niet 

doorsneden wordt door de randweg. De huidige Overstortweg loopt ook dwars door het gebied, 

echter deze weg is in de huidige situatie een erftoegangsweg voor bestemmingsverkeer, en vormt dus 

nauwelijks een barrière. 

 

Verkeersveiligheid 

Alle drie de varianten zijn verkeersveilig in te richten. 

 

 

bertautomotive
Markeren



 

Ons kenmerk: 

077450821:A 

Pagina 

11/14 

Technische haalbaarheid en kosten 

Wij verwachten dat randweg Drunen-west over tracé 1 de laagste kosten zal hebben. 

 

Planning 

Wij verwachten dat randweg Drunen-west over tracé 1 vanuit het aspect grondverwerving het snelst te 

realiseren is. 
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Bijlage 2: Geluidcontouren randweg Drunen-west 

 
Afbeelding 7: Indicatieve geluidcontour bij een westelijke ligging van de randweg op tracé 1. 
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Afbeelding 8: Indicatieve geluidcontour bij een oostelijke ligging van de randweg op tracé 1. 
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Bijgaand onze opmerkingen op het rapport Tracé Randweg Drunen-West 

 

's-Hertogenbosch,  

9 januari 2014  

Projectnummer:  

B03204.000105.0100  

Van:  

Josine de Boer  

Opgesteld door:  

Josine de Boer  

Afdeling:  

Divisie M&R Den Bosch  

Ons kenmerk:  
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1 Algemeen Vergelijking tracés 

 

Onze reactie op het rapport:De tracés zijn niet gelijkwaardig vergelijken. Dit geeft 

Arcadis ook zelf aan op bladzijde 2 in de voorlaatste alinea: “deze notitie is geen 

volwaardige variantenstudie.” !!! 

 

2 Nut en noodzaak: 

Onze reactie op het rapport:De nut en noodzaak van de westelijke randweg wordt 

onderbouwd door de stelling dat alle besluiten en keuzes in het GOL al gemaakt zijn.  

Daarmee is de westelijke randweg inderdaad een schakel in een groter geheel die 

noodzakelijk is. Alleen door het grotere geheel opnieuw te beschouwen kan ook de 

functie van de schakel nader beschouwd worden. Impliciet stelt Arcadis hier overigens 

wel dat het opknippen in delen van de aansluitingen en aanpassingen in het GOL niet 

mogelijk is. Daarmee is het totale GOL plan ons inziens van dusdanige orde dat 

besluitvorming daarover alleen plaats kan vinden na een gedegen planstudie en MER.  

 

De nut en noodzaak, dat de Randweg binnen de Baardwijkse Overlaat moet komen is op 

geen enkele manier aangetoond. Althans de bewoners hebben tot op heden hier geen 

enkel goed onderbouwd bewijs voor gekregen.(Het nee, tenzij-principe ,zie ad 3 van 

onze reactie) 

  

In de nut en noodzaak wordt aangehaald dat er verkeer vanuit de kern van Drunen naar 

de randweg wordt gehaald. 

Onze reactie op het rapport is:Er wordt niets vermeld in het rapport en er is geen 

rekening gehouden met de leefbaarheid van bewoners Molensteeg, Overlaatweg, Venne-

West 3, Kastanjelaan enz. Niet aangehaald in het rapport is dat de Overlaatweg ook een 

belangrijke ontsluitingsroute voor Waalwijk vormt en daarmee een verkeersaantrekkende 

werking heeft voor verkeer van en naar Waalwijk. Vanwege de congestie op de A59 zou 

dit zeker wel eens kunnen leiden tot een extra belasting van de kern Drunen. Dan komt 

door de aanleg van deze wegenstructuur de leefbaarheid van Drunen juist niet ten 

goede. 

 

3 Vastgesteld beleid: structuurvisie 

In het rapport staat :De randweg zal worden aangelegd in de Baardwijkse Overlaat, dit is 

een RNLE Gebied. 

 

Onze reactie op het rapport is: voor dit gebied geldt “Het NEE ,TENZIJ-PRINCIPE“  Het 

nee, tenzij-principe betekent dat aanpassingen in dit gebied alleen toelaatbaar zijn, als er 

sprake is van zwaarwegend maatschappelijk belang en dat onderzoek onderbouwd 

aangetoond heeft dat er geen alternatieve locaties buiten het gebied voorhanden zijn. 



Een dergelijk gedegen onderzoek naar alternatieven buiten de Baardewijkse Overlaat is 

er naar onze informatie niet geweest/heeft niet plaats gevonden. 

In het rapport staat: Gemeente Heusden heeft gereageerd dat in het kader van de 

corridorstudie  voor de A59 alle realiseerbare alternatieven in regionaal verband in 

gezamenlijkheid zijn gewogen. 

 

Onze reactie op het rapport is:  

Bewoners hebben vanaf 2007 zowel bij Gemeente Drunen, Provincie, Corridorstudie en 

bij Structuurvisie gevraagd naar dit betreffende onderzoek met onderbouwde 

alternatieven voor aanleg Randweg buiten de Baardwijkse Overlaat . 

Tot op heden hebben bewoners geen enkel gedegen en onderbouwd onderzoek gezien 

tav de alternatieven. 

Kortom, bewoners vinden dat Corridor studie, Structuurvisie, Gemeenten en Provincie  

aan het nee tenzij-principe volledig zijn voorbij gegaan. Bewoners hebben aangegeven 

hier geen genoegen mee te nemen. Bovendien hebben bewoners al vanaf 2007 bij o.a. 

de Gemeente Heusden, Provincie ,de Corridorstudie en (ontwerp) Structuurvisie 

alternatieven buiten de Baardwijkse Overlaat aangedragen. Deze zijn niet onderzocht!  

Ook Overheden dienen zich aan deze regels houden!  

 

Kortom bewoners vinden dat Corridorstudie,Structuurvisie, Gemeenten Heusden en 

Provincie aan het nee tenzij-principe volledig zijn voorbij gegaan. Bewoners nemen hier 

geen genoegen mee. 

Bewoners en omwonenden vragen opnieuw naar het gedegen/onderbouwd onderzoek tav 

de alternatieven buiten de Baardwijkse Overlaat . Als dit onderzoek met goede analyses 

en onderbouwing er niet is,dan zal dit onderzoek alsnog dienen plaats te vinden.  

 

In het rapport staat: Gemeenten, Provincie,Waterschap, Natuurbeweging en 

Standsorganisaties hebben in corridorstudie gekozen voor een randweg Drunen-West, 

zoals in de structuurvisie is aangeduid. Deze variant komt het meest tegemoet aan de 

gemeenschappelijke belangen en de onderliggende waarde.  

Onze reactie op het rapport is: Er is geen enkele rekening gehouden en overleg geweest 

met bewoners ondanks herhaalde verzoeken vanaf 2007. Men is volledig aan 

maatschappelijk belang van de bewoners voorbij gegaan. En over welke onderliggende 

waarden spreken we eigenlijk, in ieder geval niet van de bewoners en omwonenden.  

 

De beslissingen/besluitvorming van de 20 partijen zijn genomen, op basis van sterk 

verouderde gegevens/globale schetsen en een globaal plan. Daar nemen we als 

bewoners en omwonenden geen genoegen mee!   

 

 

4 Geluid: 

In het rapport staat bij conclusie het volgende  “De conclusies van de rapportages van 

Goudappel Coffeng en Witteveen+Bos en het indicatieve onderzoek van ARCADIS 

verschillen. Voor tracé 1 kunnen we daarom niet met zekerheid zeggen of de 

voorkeursgrenswaarde voor een aantal woningen aan de Molensteeg wordt overschreden 

en welke maatregelen genomen moeten worden.” 

 

Onze reactie op het rapport is:de conclusies uit dit rapport voor geluid voor de tracés 1a 

en b zijn onzeker. Ook heeft men geen rekening gehouden met de rotondes aan begin en 

eind van de randweg. Rotondes betekenen stilstaand en optrekkend verkeer. Dus meer 

geluid  enz.   

Voor de tracés 2 en 3 is geen geluidsonderzoek beschikbaar. 

 

Daarnaast geldt dat de SWUNG-1 en -2 wetgeving van kracht is ge-/gaat worden sinds 

de onderzoeken zijn uitgevoerd. Dit heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop 

met geluidshinder moet worden omgegaan. 

 



Onduidelijk is wat voor weg er komt (50, 70 of 80 km/u) en of de gemeente bereid is 

deze snelheid te handhaven en welke snelheid in de berekeningen is gehanteerd. Minder 

dan 70 km/u lijkt niet reëel en we weten allemaal dat deze snelheden, zeker op een 

dergelijke weg in het buitengebied ruimschoots overschreden zullen gaan worden. 

Kortom met welke variabelen heeft men gewerkt in de berekeningen van het geluid.  

Immers de input bepaalt de output in dergelijke modellen. Of wel, anders gezegd wat wil 

men qua uitkomst hebben dan kan men de input bepalen!  

 

In het rapport staat: Dat bij de oostelijke ligging van de Randweg Drunen-west  5 

woningen aan de Molensteeg de voorkeursgrenswaarde van 48dB wordt overschreden.  

Onze reactie op het rapport is: Ook de andere woningen dan de vijf genoemde woningen 

zullen last van het geluid hebben en hun leefbaarheid zal aangetast worden. Ook de 

bewoners van deze woningen zullen zeker ook planschade gaan indienen. Dit hebben zij 

reeds kenbaar gemaakt . 

 

In het rapport wordt met geen enkel woord gerept over de flinke verkeerstoename van 

de Overlaatweg. Deze weg wordt een belangrijke en drukke verbindingsweg voor 

Waalwijk naar de nieuwe randweg Drunen–West om zo op de A59 te komen. Dit betekent 

enorme geluidstoename/geluidsbelasting op dit punt (hoge ligging bij aansluiting nieuwe 

geplande Randweg, optrekkende en remmende auto’s die tot ver in Venne-West te horen 

zullen zijn). We zien dit aspect nergens in het rapport terug en deze 

geluidstoename/geluidsbelasting is ook niet meegenomen in de berekeningen! Daarbij 

komt nog dat de Gemeente Waalwijk geen euro gereserveerd heeft voor aanpassingen 

inperking geluidsoverlast, verkeersveiligheid enz. van de Overlaatweg. Wethouder Van 

der Poel heeft aangegeven dat dit dat buiten het GOL valt. Maar wij hebben als bewoners 

en omwonenden er wel mee te maken en wij hebben geen enkel inzicht wat e.e.a. gaat 

betekenen qua veiligheid, doorstroming verkeer, filevorming, geluidshinder, fijnstof, 

lichthinder enz. Verder is de geplande nieuwe weg op tracé 1 qua  landschappelijk 

oogpunt  en verkeersveiligheid een rot punt. Immers het verlagen van de Overlaatweg 

en de Heidijk op dit punt is landschappelijk onacceptabel.(dit staat ook haaks op de visie 

Heidijk Gemeente Heusden juli 2012) 

 

5 Luchtkwaliteit 

Onze reactie op het rapport is: De geschetste wegenvarianten/tracés 

 zijn voor luchtkwaliteit niet onderscheidend, immers in het Rapport staat: 

“Beide onderzoeken trekken de conclusie dat de normen voor de concentraties 

stikstofdioxide en fijn stof niet worden overschreden. Aangenomen kan worden dat bij 

berekening op basis van het nieuwe BBMA model de normen voor de concentraties 

stikstofdioxide en fijn stof niet worden overschreden. Luchtkwaliteit is voor de drie tracés 

geen onderscheidend criterium, omdat hier naar de concentraties in een groter gebied 

wordt gekeken.“ 

 

De reden waarom, staat er ook bij: het model maakt geen onderscheid in de ligging van 

de tracés. Onze conclusie is, dat daarmee de beschikbare modelinformatie dus niet 

toereikend voor het beoordelen van de verschillende Tracés 

 

6 Natuur en Landschap/Ecologische verbinding 

In het rapport staat het volgende:  

“Conform de GOL bestuursovereenkomst wordt een ecologische verbindingszone (EVZ) 

gerealiseerd langs het Drongelens Kanaal, tussen de Loonse en Drunense Duinen en de 

Maas, zie afbeelding 5. De EVZ loopt in noord-zuid richting, net als de randweg Drunen-

west. In die zin levert de randweg geen aanvullende belemmering op voor de migratie 

van natuurwaarden ten opzichte van de huidige situatie.” 

“Tracé 3 ligt in de EVZ, wat vanuit het oogpunt van natuur en landschap niet wenselijk is. 

Dit zorgt voor versnippering van de EVZ, en daarnaast heeft de randweg over dit tracé 

een verstorende werking. Tracé 2 loopt over de bestaande Overstortweg en zorgt 

daarmee niet voor extra versnippering van de groenblauwe mantel. Echter, de huidige 



Overstortweg is een rustige, onverlichte erftoegangsweg waarop alleen 

bestemmingsverkeer rijdt, terwijl de nieuwe randweg Drunen-West veel drukker wordt. 

Daarnaast ligt tracé 2 dichter bij de EVZ dan tracé 1, waardoor de kans op verstoring van 

de EVZ groter is. Om die reden is het logischer de weg aan de rand van het gebied te 

leggen, langs de Heidijk (tracé 1). 

 

Onze reactie op het rapport is: Ook hier weer een prachtig staaltje cirkel redenering: 

omdat we in het GOL de EVZ langs het Drongelens kanaal hebben gelegd moet de 

westelijke weg langs de Heidijk komen. 

De ecologische verbinding langs de Heidijk wordt niet genoemd. Terwijl voor deze 

verbinding nota bene een faunapassage bij de huidige aansluiting is aangelegd bij de 

vervanging van het viaduct. Ook wordt vergeten dat de Heidijk/Zeedijk voor allerlei 

organismen een veel betere uitgangsstructuur biedt dan het kanaal vanwege de kap van 

de bomen langs het kanaal en de ontwikkeling van de noordelijke parallelstructuur en de 

geplande uitbreiding van bedrijventerrein Haven in de Baardwijkse Overlaat. 

 

De stelling dat de huidige Overstortweg een rustige onverlichte erftoegangsweg is, is niet 

terzake doend. De noordelijke randweg is ook onverlicht, dus verlichting is niet nodig. 

En een rustige erftoegangsweg is het nu zeker niet. Als de gemeente het huidige 

tijdelijke plan doorzet, is het helemaal ver te zoeken met de rust. 

De afstand van de Overstortweg tot het kanaal en de EVZ is zodanig, dat die invloed 

zeker met de overheersende westelijke windrichting verwaarloosd kan worden. De 

geluidscontouren reiken volgens de sommen van Goudappel Coffeng lang niet zover. 

 

Landschap 

De notitie stelt:  

“Om het open landschap te behouden zou de randweg Drunen-west óf aan de Drunense 

óf aan de Waalwijkse kant geprojecteerd moeten worden (tracé 1 of tracé 3). De 

randweg over de bestaande Overstortweg (tracé 2) zorgt voor versnippering van het 

gebied vanwege de toename van verkeersintensiteiten (in de huidige situatie is de 

Overstortweg een erftoegangsweg waarover bestemmingsverkeer rijdt). De randweg kan 

wel landschappelijk worden ingepast met een bomenrij, echter deze doet het open 

karakter van de Baardwijkse Overlaat teniet. Voor het behoud van het open karakter van 

de Baardwijkse Overlaat zijn glasopstanden aan de Overstortweg geamoveerd 

 

Onze reactie op het rapport is : De landschappelijke kwaliteit van de Heidijk wordt geheel 

genegeerd. Sterker nog de Heidijk is een cultuurhistorisch erfgoed waarin de Gemeente 

Heusden het laatste jaar voor ca 100.000 euro in heeft geïnvesteerd (zie bijlage;visie 

Heidijk Gemeente Heusden juli 2012). Door de aanleg van tracé 1 wordt de dijk fors 

aangetast in zowel fysiek als landschappelijke zin. De confrontatie van de oude 

‘waterkant’ van de dijk met de harde infrastructuur van de weg maakt het beeld van de 

dijk, die grenst aan de groene kant, hier helemaal kapot. Het zou ook de eerste locatie 

zijn waar de oude dijkenstructuur van Hei-/Zeedijk aan juist de buitenkant zo grof wordt 

vernietigd. Dit staat haaks op huidige Gemeente beleid. 

( zie rapport     

 

Ook komt de belangrijke functie van de Heidijk voor de flora en fauna in het rapport niet 

aan de orde. Op- en langs de Heidijk komen veel vogels voor die op de Rode lijst staan 

van Ministerie van Landbouw. Ook leven langs de Heidijk en sloot beschermde 

diersoorten!( zie bijlage Visie Heidijk Gemeente Heusden juli 2012)  

 

De Heidijk is qua landschappelijke kwaliteit, cultuurhistorisch erfgoed, fauna & flora en 

recreatieve waarden veel belangrijker dan de Overstortweg. Wij vinden de onderbouwing 

hiervan mede in het besluit Visie Heidijk Gemeente Heusden juli 2012 ( zie bijlage)   

 



Het tracé op de Overstortweg kan juist door een minimalistische vormgeving en 

amovering van de 3 bestaande panden ( een eigenaar is toch al uitgekocht ?) langs de 

oostzijde hiervan leiden tot een versterking van het open karakter. 

 

Voor tracé 3 is nog een geheel andere variant denkbaar waarbij de Overlaat ruimtelijk 

een fraaie eenheid blijft! Hier komen we nog op terug op 30 januari 2014 

 

 

 

 

 

7 Cultuurhistorische Waarden  

Onze reactie op het rapport is:In het rapport wordt de landschappelijke kwaliteit van de 

Heidijk geheel genegeerd. Weer een signaal om naar de gewilde eindconclusie te komen.   

Sterker nog de Heidijk is juist een cultuurhistorisch erfgoed waarin in de Gemeente 

Heusden het laatste jaar voor ca 100.000 euro in heeft geïnvesteerd,zie bijlage visie 

Heidijk Gemeente Heusden juli 2012. In deze visie waar de Gemeente Heusden een 

besluit over heeft genomen blijkt hoe belangrijk de Heidijk is! 

Door de aanleg van tracé 1 wordt de Heidijk fors aangetast in zowel fysiek als 

landschappelijke zin. De confrontatie van de oude ‘waterkant’ van de dijk met de harde 

infrastructuur van weg maakt het beeld van de dijk, die grenst aan de groene kant, hier 

helemaal kapot. 

Het zou ook de eerste locatie zijn waar de oude dijkenstructuur van Hei-/Zeedijk in 

Heusden aan juist de buitenkant zo grof wordt vernietigd. Dit staat haaks op het beleid 

van de Gemeente Heusden( zie bijlage visie Heidijk Gemeente Heusden juli 2012) 

 

  

8 Verkeersveiligheid 

Onze reactie op het rapport is: In het rapport wordt nauwelijks gesproken over de 

aansluiting nieuwe Randweg op de Overlaatweg. Op de Overlaatweg zal het verkeer zeer 

sterk toenemen en files veroorzaken. De opstoppingen komen bij de brug over het 

kanaal, daarna bij kruising/rotonde Overstortweg, kruising/rotonde nieuwe Randweg en 

bij de huidige rotonde bij de Statenlaan. 

Kortom de Overlaatweg is van cruciaal belang met name voor verkeer vanuit Waalwijk 

die de A59 op moeten of naar Drunen willen. Ook het verkeer vanuit Drunen met name 

Venne-west is de Overlaatweg de verbinding met de nieuwe randweg. Argumenten dat 

de Overlaatweg buiten het GOL- project valt, kan best zijn maar dat wil nog niet zeggen 

dat wij als burgers van Drunen, bewoners en omwonenden geen recht hebben op 

duidelijk de consequenties / gevolgen zoals verkeersveiligheid, doorstroming, optrekkend 

en stilstaand verkeer, geluidsoverlast enz  door de grote toename verkeer op deze weg. 

Hier nu een voorbeeld hoe wij een totaal geïntegreerd plan met onderbouwde analyses 

willen zien en geen deelplannen.              

 

Sluip-Verkeersaantrekkende werking van tracé 1. 

Onze reactie op het Rapport is: Men heeft geen rekening gehouden in het rapport met 

sluipverkeer! 

Tracé 1 zal het meeste sluipverkeer aantrekken vanuit Waalwijk dat op basis van 

navigatie informatie zijn weg zal zoeken door de kern Drunen. Gelet op de congestie op 

de A59 in oostelijke richting, die de komende jaren snel zal toenemen (economisch 

herstel, aanleg bedrijventerreinen, woningbouw in Waalwijk, ombouw N261 Tilburg-

Waalwijk tot autosnelweg, etc.) zal het huidige uitwijkgedrag alleen maar toenemen. De 

tracé 1 variant is daarvoor de meest ongunstige. Zowel visueel als in de subjectieve 

beleving (men komt uit Waalwijk-Oost of Zuid rijden eerst naar Drunen, men heeft dan 

al gezien dat het druk is op de A59, dan gaat men toch niet gevoelsmatig terug rijden om 

in de file te komen, dan rijdt men door en kijkt wel of men er bij het Ei op kan gaan of 

nog verder door de polder of via Nieuwkuijk of wat dan ook). In omgekeerde richting 

hetzelfde verhaal: men moet eerst van de A59 af, de polder in richting Doeveren, dan 



moet men door de polder naar Waalwijk-centrum en  dan vervolgens door het centrum 

naar Oost of  Zuid wurmen. Gaat men richting Waalwijk-oost over de nieuwe structuur 

dan moet men eerst zo ongeveer terug naar Drunen, schiet gevoelsmatig ook niet op en 

zijn heel veel km’s. 

Nee, dan neemt men als automobilist de afslag bij het Ei van Heusden en gaan door of 

langs Drunen.  

 

De keuze voor de Overstortweg biedt de kans om de huidige kruising 

Overstortweg/Overlaatweg/Kanaalweg veiliger te maken. De opmerking tijdens het 

overleg van dinsdag 14 januari 2014, dat deze kruising door de aanleg van tracé 1 

veiliger wordt is onzin. Het levert alleen maar meer verkeer op, weliswaar in een iets 

ander verdeling, maar niet op voorhand veiliger. 

 

 

9 Technische haalbaarheid en kostenaspect 

Onze reactie op rapport is: dat dit een zeer grove vinger oefening is (gebaseerd  op 

aannames en geen/onvoldoende onderbouwingen. De aangekochte grond kan als 

ruilgrond worden ingezet bij de andere tracés of weer worden verkocht. 

Waardevermindering van de woningen langs de Molensteeg/VenneWest3 (planschade) is 

niet meegenomen. Ook de mogelijke geluidsreducerende maatregelen zullen extra 

kosten met zich mee brengen. Kortom de kosten zouden voor tracé 1 wel eens fors 

kunnen zijn en tracé 1 tot het duurste kunnen maken.  

 

In het Rapport staat: Lengte Tracé 1 is relatief lang. 

Onze reactie op het rapport is: Het is maar hoe je het bekijkt en hoe de nieuwe 

aansluiting/doortrekking Spoorlaan aan Noord-zijde bij Drunen-West en de aansluiting 

afrit A59 worden aangesloten. Nu lijkt Tracé 1 zo logisch omdat ook de aansluitende 

structuur richting de A59 zo is ingetekend, bij aanpassing van de aansluitende wegen 

komen ook de andere tracés er heel anders uit te zien! 

 

Recreatie: 

Onze reactie op het rapport is: In het rapport is geen enkele rekening gehouden met de 

recreatieve waarde van de Heidijk.  
De  huidige recreatieve waarde van het gebied van tracé 1 is niet meegenomen. De 

Heidijk is nu een belangrijke recreatieve route/gebied voor bewoners van Drunen, 

Drunen-west, Piekenhoek, Venne-west en Venne–west 3. Zowel voor een 

“dorpsommetje” als spelen/avontuur, hardlopen, wandelen op grotere afstanden en 

beleving van de Baardwijkse Overlaat vanuit de wijk. 

Ook hier verwijzen we weer naar de bijlage Visie Heidijk Gemeente Heusden juli 2012. In 

deze visie staan al deze bovenstaande waardevolle aspecten van de Heidijk genoemd en 

zijn herkend en bekrachtigd als waardevol door B&W van Heusden en Gemeenteraad van 

Heusden. 

Daar komt nog eens bij, dat bij de verkoop van de woningen in Venne-west 3 recent 

deze recreatieve functie van de Heidijk bij de kopers nog flink onder de aandacht is 

gebracht. Bewoners voelen zich misleid! Deze recreatieve functie van de Heidijk komt 

geheel te vervallen bij aanleg van tracé 1. 

 

10 Planning  

Qua planning staat in het rapport dat tracé 1 het snelst te realiseren is. 

Onze reactie op het rapport is: Dat het argument dat er reeds grond aangekocht is, is op 

zichzelf wel een argument, dat het traject wat sneller te realiseren is. Echter dat een deel 

van de grond reeds gekocht is,voordat er afweging/onderbouwing enz is gemaakt, 

kunnen wij als bewoners niet helpen. Overigens volgens onze informatie is nog niet alle 

grond voor tracé 1 aangekocht. Dus het argument gaat niet in zijn geheel op! Ons 

advies, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

 



In de planning wordt met geen woord gerept over consensus en afspraken met de 

bewoners en omwonenden. Al vanaf 18 juli 2007 (en daarna vele malen) hebben wij als 

bewoners aangegeven in een vroeg stadium mee te willen praten om te voorkomen in 

een later stadium (juridisch) tegenover elkaar te komen staan. 

Een snelle consensus en goede afspraken met de bewoners en omwonenden zou weleens 

de belangrijkste factor kunnen worden in de planning realisering Randweg Drunen-west. 

Immers bij geen consensus volgen lange juridische procedures. Dat kost geld en tijd!       

 

            

11 Conclusie rapport 

Wij kunnen ons in het geheel niet vinden in de eind conclusies.   

Onze reactie op de eind conclusies is: 

Dit rapport is geschreven vanuit de visie waar de huidige Randweg nu gepland is. Men 

heeft geredeneerd naar de eindconclusie toe (tunnelvisie). Er is geen sprake van  

objectieve- ,consequente-  en goed onderbouwde analyses. Tevens zijn bij de analyses 

voor alle tracés niet de zelfde criteria gebruikt. Het rapport is absoluut onvoldoende van 

gewicht voor besluitvorming. 

Onderliggende info is verouderd en onvolledig. 

Vanuit verkeerskundig oogpunt is zeer eenzijdig gekeken. 

Naar cultuurhistorische waarde en recreatie van de Heidijk is in het geheel niet gekeken. 

De technische haalbaarheid en kosten is een zeer grove vinger oefening.  

Natuur, milieu,landschap zijn alleen gebruikt ten voordele van tracé 1, de nadelen zijn 

niet genoemd. De voordelen en kansen van met name tracé 2 zijn niet genoemd. 

De planning is slechts op een aspect gewogen en dit aspect is nog zwak ook 

 

Op zich komt tunnelvisie helaas wel vaker voor in dergelijke trajecten, zo leert de 

praktijk ons in Nederland. Daarom is het goed nog eens nadrukkelijk vast te stellen, wat 

was het probleem ook al weer, is dat nu nog zo, zijn de inzichten en de situaties 

veranderd, zijn de goede alternatieven in beeld gekomen, onderbouwd afgewogen en 

welke criteria wogen het zwaarst. Is dat nu allemaal nog zo, wat is er veranderd? En 

welke impact/ effect heeft de economische crisis op dit traject. De praktijk heeft ons 

geleerd, dat als men nog eens nadrukkelijk opnieuw afweegt en checkt, dat men dan nog 

al eens tot andere, zeer verrassende oplossingen komt. Die misschien nog minder kosten 

ook. Overigens dat zou in deze situatie goed uitkomen daar het GOL flink moet 

bezuinigen op de kosten/ budget.     

 

Tenslotte bij meerdere sessies met bewoners en omwonenden is door allen 

aangegeven (bij het GOL, Arcadis en wethouder Heusden is dit reeds bekend) 
dat als er geen goede- en onderbouwde alternatieven buiten de Baardwijkse 

Overlaat aanwezig mochten zijn en de nieuwe randweg uit uiterste noodzaak 
toch in de Baardwijkse Overlaat zou moeten komen, dan willen bewoners/ 
omwonenden de nieuwe randweg via Tracé 2 ( Overstortweg) of Tracé 3. Deze 

variant komt het meest tegemoet aan de gemeenschappelijke belangen en de 
onderliggende waarde van de bewoners en omwonenden. 

 

Kortom er is veel werk te doen, willen we gezamenlijk op een lijn komen.  

Afgesproken is dat we elkaar op 30 januari a.s. hierover nader spreken. 
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