
Oostelijke Randweg 
Vlijmen

motivering en afweging 
tracékeuze



• eindscore 

• methode + uitgangspunten

• landschap

• ecologie

• water

• financiën

• milieu

• verkeer

inhoud



• beoordeling door experts
• beschikbaar onderzoek kritisch bekeken
• aanvullend onderzoek op onderdelen

methode + uitgangspunten

onderzoek

onderzoek

onderzoek

onderzoek

aanvullend onderzoek

Totaalbeoordeling aspecten

onderzoek



• 6 aspecten
landschap – ecologie – water – financiën – verkeer - milieu

• scores onder 1 noemer gebracht

methode + uitgangspunten

aspect te beschrijven 
effecten/criteria

waardering effecten
Even-
wijdig
Voordijk

Voorste
Zeedijk

Polder-
variant

Gebruikswaarde - + 0
Toekomstwaarde 0 ++ +
Belevingswaarde - 0 0

totaalscore -2 +3 +1
ongewogen score (totaalscore :3) -0,67 +1 +0.33
volgorde aflopend 3 1 2

voorbeeld waardering Landschap



eindscore tracé

Noord Midden Zuid
Discipline Even-

wijdig
Voor-
dijk

Voorste 
Zeedijk

Polder
Bos-
tracé

West-
zijde

Bossche 
Sloot

Oost-
zijde

Bossche
Sloot

West-
zijde

Gemeint
Gemeint

Op de 
Bossche 

Sloot

Verkeer +1 +0,8 +0,7 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6 +0,6

Financiën -0,25 -1 +0,25 +0,33 +0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33

Milieu -1,17 -0,83 +0,83 -1,33 0 +0,33 0 0 0

Landschap -0,67 +1 +0,33 -0,67 -0,33 -1,33 +0,67 -1 -1

Ecologie -1 -0,2 -0,2 -1,40 -0,6 0 -0,6 -0,6 -1

Water -1,33 0 0 -0,67 0 +0,33 0 0 -0,67

Totaalscore
waardering
en

-3,42 -0,23 +1,61 -3,14 0 -0,24 +0,34 -1,33 -2,4



eindscore aansluiting op De Grassen

Discipline Hongerenburgweg Middengebied Vijfhoevenlaan

Verkeer 0 +1 +2

Financiën +1 -1 +1,33

Milieu -0,66 +0,17 -0,85

Landschap +1 0 +1

Ecologie 0 0 +1

Water 0 -0,25 0

Totaalscore +1,34 - 0,08 +4,48



landschap



landschap

Noord:
Voorste Zeedijk:  ligging op bestaande 
infrastructuur, minste effect

Midden:
Oostzijde Bossche sloot veel negatieve 
aspecten, door korte afstand Engelermeer

Zuid:
Westzijde Gemeint duidelijk positief, 
bestaande structuur blijft 



ecologie



ecologie

Noord: 
Evenwijdig Voordijk sterk negatief (vooral 
nieuwe natuur klimaatbuffer)

Midden:
Bostracé sterk negatief, door verwijderen 
bos

Zuid: westzijde Gemeint en Gemeint
negatief, Bossche sloot sterk negatief



water



water

Noord:
Evenwijdig Voordijk negatief (ligging nabij 
klimaatbuffer)

Midden:
Bostracé negatief, Oostzijde Bossche sloot 
positief

Zuid:
Bossche sloot negatief, overige gelijk



financiën



financiën

Noord:
Verwerving grond is doorslaggevend, oost 
is meest positief

Midden:
Door verwerving oostzijde Bossche sloot 
minst positief

Zuid:
Financiën niet onderscheidend



milieu



milieu

luchtkwaliteit: 
• geen verschillen tussen 

alternatieven/varianten + nergens 
overschrijding normen

bodemkwaliteit:
• niet relevant + geen verschillen



milieu

geluidhinder:
• langs Voordijk liggen meeste woningen, 

daar dus meeste geluidhinder
• langs Poldertracé liggen minste 

woningen, daar dus minste geluidhinder
• geluidbelasting langs randweg blijft 

beneden wettelijk maximum
• effect van randweg op geluidhinder 

binnen Vlijmen: 
• langs aantal wegen neemt 

geluidhinder af, op langs aantal  
wegen neemt geluidhinder toe
 aandachtspunt nader uitwerking: 
geluidreducerende maatregelen (bv. 
stil asfalt)

• verschillen tussen alternatieven/-
varianten minimaal + niet hoorbaar 
voor menselijk oor



verkeer



43
44

45

opgave + rol oostelijke randweg

De Grassen 
(800 woningen)

Geerpark
(750 woningen)

Hartje Vlijmen

1. verbeteren verblijfs-
kwaliteit centrum

2. beperken verkeers-
druk binnen Vlijmen

3. verbeteren 
doorstroming A59 
(regionale afspraak)

b. opheffen aansluiting 
44 (Vlijmen): 
De Akker niet langer 
hoofdontsluitingweg

a. verkeer afwikkelen 
via rand Vlijmen, 
niet door centrum

opgave rol oostelijke randweg

X



43
44

45

wordt het doel bereikt?huidige hoofdstructuur



43
44

45

hoofdstructuur toekomst

X
X



43
44

45

wordt het doel bereikt? 

X

2. verbeteren verblijfs-
kwaliteit centrum

1. beperken verkeers-
druk binnen Vlijmen

3. verbeteren 
doorstroming A59 
(regionale afspraak)

ja

opgave

ja

ja

X

12.000 – 14.900 
mvt/etmaal

verkeersintensiteiten overal 
binnen Vlijmen straks lager dan in 

huidige situatie op De Akker



43
44

45

verschillen tussen tracé’s autoverkeer

X
X

bij langere route over Randweg kiest
meer verkeer voor route via afrit 43



verschillen tussen tracé’s langzaam verkeer

geen onderscheid tussen
tracé-alternatieven + varianten 

aansluiting de Grassen



verschillen tussen tracé’s openbaar vervoer

135

136
X

geen onderscheid tussen
tracé-alternatieven + varianten 

aansluiting de Grassen



verschillen tussen tracé’s – samengevat

• verkeersveiligheid + bereikbaarheid 
+ fiets + openbaar vervoer niet 
onderscheidend

• alleen omvang verkeersintensiteiten 
binnen Vlijmen onderscheidend 
tussen alternatieven/varianten

• bij langere route over Randweg kiest 
meer verkeer voor route via afrit 43

• grootste verschil 2.000 à 2.900 
mvt/etmaal (rode versus groene tracé)



waar verschilt HALVE aansluiting?

• Meliestraat sluit via Engelenseweg
aan op Randweg 

• intensiteit op Randweg halveert

• intensiteit binnen Vlijmen hoger dan 
bij volledige aansluiting 
(maar nog steeds onder huidige 
intensiteit De Akker)

• voorkeur / verschil tracé randweg + 
ontsluiting De Grassen gelijk aan 
volledige aansluiting



aandachtspunten 

• bewegwijzering (oriëntatie)
• vorm en functie (in overeenstemming brengen):

• Groen van Prinstererlaan, 
• Nassaulaan, 
• Vendreef, 
• Mommersteeg

 m.n. aandacht voor fietsvoorzieningen

• verkeersstructuur De Grassen (omvang verkeer op Vijfhoevenlaan)
• vormgeving Tuinbouwweg (wegprofiel, snelheidsregime, vrijliggend fietspad)
• route openbaar vervoer



Oostelijke Randweg 
Vlijmen

motivering en afweging 
tracékeuze



43
44

45

einde

X
X
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