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1. INLEIDING 
 

1.1 Aanleiding: aanpassing N65 korte en lange termijn 

Korte termijn oplossing 
De rijksweg N65 is voor de ontsluiting van Vught en de regio van groot belang. De weg ontsluit 
niet alleen grote delen van Vught, maar heeft tevens een belangrijke functie als verbinding op 
regionaal niveau tussen de steden ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Dit brengt echter ook de nodige 
problemen en hinder mee voor de inwoners van Vught. Het gaat o.a. om barrièrewerking, 
geluidshinder, verkeersonveiligheid en filevorming. Dit gaat ten koste van het woon- en 
leefklimaat langs de N65. Om in deze situatie snel verbetering te brengen is een aantal korte 
termijn maatregelen uitgewerkt. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de uitvoering hiervan 
mogelijk te maken. Het gaat kort samengevat om de volgende maatregelen: 

• De aanleg van een aantal parallelwegen – zowel binnen als buiten de bebouwde kom – in 
combinatie met het afsluiten van diverse bestaande op- en afritten. 

• De aanpassing van een aantal kruispunten. 

• De bouw van een nieuwe onderdoorgang voor het langzaam verkeer. 

• De realisatie van geluidsschermen. 
 
Zonder deze maatregelen neemt de doorstroming op de rijksweg verder af en ontstaan er op de 
kruisende wegen in Vught steeds meer opstoppingen met de bijbehorende problemen. De routes 
van en naar de rijkswegen slibben verder dicht met als gevolg meer sluipverkeer door het binnen- 
en buitengebied van Vught. Hierdoor nemen ook weer de overlast en verkeersonveiligheid toe. 
De gemeente ziet het als belangrijke opgave om dit te voorkomen. 
 

 
 
Lange termijn oplossing 
Daarnaast moet er ook een structurele oplossing komen die een einde maakt aan de doorsnijding 
van de dorpskom waardoor sprake is van twee geïsoleerde dorpsgemeenschappen (Vught–Noord 
en –Zuid). Sinds het najaar van 2007 werken de gemeenten Vught, Haaren, Oisterwijk, Tilburg en 
‘s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant, bijgestaan door Rijkswaterstaat als 
wegbeheerder en adviseur, intensief samen om te komen tot die oplossing voor de lange termijn. 
Uitgangspunt daarbij is dat een toekomstvaste oplossing voor de N65 niet op zichzelf staat, maar 
onderdeel is van een integrale en intergemeentelijke visie op het gehele gebied rond de N65. 
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Daarom wordt niet alleen de N65 in beschouwing genomen, maar een gebied dat begrensd wordt 
door de ruit die de N261 en de snelwegen A59, A2 en A58 vormen.  
 
Als eerste stap is het document ‘Visie op de N65 en zijn omgeving’ opgesteld dat naar 
verwachting in mei 2008 bestuurlijk wordt vastgesteld. Na de vaststelling volgt een nadere 
uitwerking van mogelijke structurele oplossingsrichtingen voor de problematiek van de N65, 
waarbij ook ingespeeld wordt op de kansen die zich voordoen als het gehele gebied in 
beschouwing wordt genomen. In de visie zijn de volgende drie belangrijkste uitgangspunten en 
randvoorwaarden geformuleerd voor toekomstige oplossingen: 

• De te kiezen oplossingen moeten de verschillende verkeerskundige, economische, ruimtelijke 
en ecologische ambities ondersteunen die nader zijn omschreven in het visiedocument. 

• De weg moet voor mensen en verkeer beter oversteekbaar zijn dan nu.  

• De toekomstige oplossing voor het verkeer en de infrastructuur moet allereerst betrekking 
hebben op de N65 zelf en daarnaast de mogelijkheden van het hele verkeerssysteem 
benutten: de samenhang met de ruit en het onderliggende wegennet. De N65 is onmisbaar 
voor regionale en lokale ontsluiting. De weg is niet van primaire betekenis voor de 
doorstroming van bovenregionaal verkeer en zal dat ook in de toekomst niet worden. 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied is globaal aangeduid in onderstaande figuur. Het betreft het tracé van de N65, 
vanaf knooppunt Vught in het noordoosten tot aan de gemeentegrens met de gemeente Haaren 
in het zuidwesten. Daarbij zijn tevens meegenomen de gronden die nodig zijn voor de aanpassing 
van de kruispunten, voor realisatie van de onderdoorgang voor het langzaam verkeer, alsmede 
voor de aanleg van de parallelwegen en fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom. 
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1.3 Vigerende bestemmingsplannen  

Momenteel vigeren in het plangebied de volgende vijf bestemmingsplannen: 

• 10e wijziging “uitbreidingsplan I i.o. 1953”, “omgeving Heikantstraat”. 

• Loonsebaan-Oost 1976. 

• Uitbreidingsplan I i.o. 1953.  

• Buitengebied 1981. 

• Buitengebied 1981, deelplan “De Dijk”.  
 
Voor zover betrekking hebbend op het tracé van de N65 worden deze plannen vervangen door 
het nieuwe bestemmingsplan ‘N65 Vught’. Tevens is voor de begrenzing van het plangebied 
rekening gehouden met de bestemmingsplannen die zijn of worden vastgesteld in het kader van 
de Grootschalige Bestemmingsplan Herziening in Vught. Daar waar nodig voor de uitvoering 
van de maatregelen worden ook delen van de aansluitende gemeentelijke wegen meegenomen die 
nu nog in een van deze bestemmingsplannen liggen.  
 
Verder heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeente Haaren over de begrenzing van het 
bestemmingsplan in de omgeving van Helvoirt. Een deel van de aan te leggen parallelwegen ligt 
immers op het grondgebied van Haaren. Afgesproken is dat de beide gemeenten ieder 
afzonderlijk een bestemmingsplan opstellen voor het eigen grondgebied. 

1.4 Inhoud van de toelichting 

Deze toelichting op het bestemmingsplan heeft de volgende opbouw. Hoofdstuk 2 geeft een 
samenvatting van de relevante vigerende beleidsstukken (rijksbeleid, provinciaal en gemeentelijk 
beleid). In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie beschreven, terwijl hoofdstuk 4 ingaat op de 
toekomstige situatie. In hoofdstuk 5 is een overzicht gegeven van de relevante milieuaspecten 
(geluidhinder, luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, water etc.) en de te stellen randvoorwaarden (o.a. 
flora/fauna en archeologie). In hoofdstuk 6 volgt een toelichting op de diverse bestemmingen en 
de plankaart. Het laatste hoofdstuk 7 gaat in op de financiële haalbaarheid en beschrijft de 
procedure die gevolgd is bij de voorbereiding van het bestemmingsplan. 
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2. BELEIDSKADER 
 

2.1 Rijksbeleid 

2.1.1 Nota Ruimte  

In januari 2006 heeft de Eerste Kamer ingestemd met deel 4 van de Nota Ruimte “Ruimte voor 
ontwikkeling” die daarmee van kracht is geworden. In de Nota Ruimte worden de hoofdlijnen 
van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een 
belangrijke rol speelt. De nota heeft vier algemene doelen: versterken van de economie, krachtige 
steden en een vitaal platteland, waarborging van waardevolle groengebieden en veiligheid. Om 
deze doelen te bereiken, zet het Rijk voor wat betreft het verstedelijkingsbeleid in op concentratie 
van verstedelijking in de bestaande stedelijke gebieden van ons land. Binnen dit 
bundelingsprincipe vervullen de grote stedelijke gebieden een opvangfunctie voor nieuwe 
stedelijke functies. Bundeling draagt bij aan economische schaalvoordelen, benutting van 
(overheids)investeringen in voorzieningen (zoals die in infrastructuur), versterkt het draagvlak 
voor diverse stedelijke voorzieningen en beperkt de druk op het landelijke gebied. De grote 
stedelijke gebieden waar de groei zich dient te concentreren zijn benoemd in de Nota Ruimte.  
 
In de provincie Noord- Brabant zijn drie 
zogenaamde bundelingsgebieden aangewezen. 
Vught valt samen met de steden Waalwijk, ’s-
Hertogenbosch en Oss binnen één van deze 
bundelingsgebieden (Waalboss). Een 
speerpunt van beleid is verder dat het rijk 
zich, meer dan voorheen, richt op gebieden 
en netwerken die van nationaal belang zijn.  
 
Daarnaast wordt meer ruimte gegeven aan 
medeoverheden, maatschappelijke 
organisaties, marktpartijen en burgers. Het 
motto ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’ 
is hierbij een belangrijk uitgangspunt.  
 
De N65 is in de Nota Ruimte aangemerkt als 
hoofdverkeersweg en vervult een belangrijke 
functie als verbinding op regionaal niveau.  
Op nationaal niveau zijn verder van groot belang de A2 als noord-zuidverbinding en de A59 als 
oost-westverbinding. 
 
In de Nota Ruimte wordt verder uitgebreid aandacht geschonken aan het waterbeleid. Een 
belangrijke opgave bij ruimtelijke ingrepen is het kiezen van een zodanige nieuwe inrichting dat 
afwenteling van eventuele problemen met (grond)waterkwaliteit of –kwantiteit op de omgeving 
wordt verminderd. Bovendien is het van belang dat een eventuele nadelige invloed op het 
watersysteem waterneutraal of waterpositief wordt gecompenseerd. Om het waterbeleid goed in 
te passen in de ruimtelijke plannen is voor alle plannen een zogenaamde watertoets 
voorgeschreven. In hoofdstuk 5 is nader ingegaan op de watertoets voor dit bestemmingsplan.  
 

Utrecht 

Nijmegen 

Tilburg 

Eindhoven 

‘s-Hertogenbosch 

N65 

A2 

A59 
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2.1.2 Nota Mobiliteit  

In de Nota Mobiliteit (besluit Eerste Kamer in februari 2006) zijn de hoofdlijnen van het 
verkeers- en vervoersbeleid voor de komende vijftien jaar vastgelegd. Belangrijk uitgangspunt is 
dat mobiliteit een noodzakelijke voorwaarde is voor de economische en sociale ontwikkeling van 
Nederland. Een goed functionerend systeem voor personen- en goederenvervoer en een 
betrouwbare bereikbaarheid van deur tot deur zijn essentieel om de economie en de 
internationale concurrentiepositie van Nederland te versterken. Het beleid is erop gericht de 
betrouwbaarheid, snelheid en veiligheid van een reis te laten toenemen. Het rijk bevordert hiertoe 
een gebiedsgerichte aanpak waarbij rijksoverheid, de provincies en de betreffende gemeenten 
gezamenlijk netwerkanalyses opstellen (zie bij provinciaal beleid voor de Netwerkanalyse 
BrabantStad). Bij de bereikbaarheid over de weg zijn als belangrijkste doelen opgenomen: het 
bekorten van de files, verhogen van de betrouwbaarheid en verminderen van de reistijd van deur 
tot deur. De ambitie is daarbij om de filezwaarte op het hoofdwegennet in 2020 (in 
voertuigverliesuren) terug te brengen tot het niveau van 1992. Wat betreft de betrouwbaarheid is 
de ambitie dat in 2020 op het hoofdwegennet - waartoe ook de N65 behoort - 95% van de 
verplaatsingen in de spits op tijd is. 
 

 
Naast het zorgen voor een goede doorstroming vormt de permanente verbetering van de 
verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt van de rijksoverheid. Als ambitie voor 2020  is 
geformuleerd:  

• Een daling van het aantal verkeersdoden van 45% ten opzichte van 2002. 

• Een daling van het aantal ziekenhuisgewonden van 34% ten opzichte van 2002  
Een van de maatregelen om deze doelstelling te realiseren is het duurzaam veiliger inrichten van 
het hoofdwegennet, waaronder de N65.   

2.1.3 Landschapsvisie rijksweg A/N65 

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft BTL Planburo het rapport “Landschapsvisie rijksweg 
A/N65” opgesteld (juni 1996).  Daarin is aangegeven dat de rijksweg N65 zich met name 

N65 
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kenmerkt door de bijzondere laanbeplanting: zowel door de continuïteit van de bomenrij als door 
de grootte van de bomen. Als hoofduitgangspunt is daarom in de visie neergelegd het behoud 
van de landschappelijke kwaliteit van de weg in het algemeen, en van de laanbeplanting in het 
bijzonder. De laanbeplanting is niet alleen van belang als afzonderlijk element, maar ook als 
onderdeel van het omringende landschap. Bovendien is de bomenrij van historische betekenis. 
Als tweede uitgangspunt geeft de landschapsvisie het verminderen (opheffen of verzachten) van 
het negatief effect van de weg op de ecologie van de omgeving, bijvoorbeeld door het realiseren 
van faunaverbindingen.  
 

2.2 Provinciaal beleid  

2.2.1 Streekplan Noord-Brabant 2002 en Interimstructuurvisie Noord-Brabant 
2008 

Het in 2002 vastgestelde Streekplan “Brabant in balans” vormt op provinciaal niveau het 
beleidskader. Zorgvuldig omgaan met de ruimte staat daarin centraal. De provincie streeft ernaar 
om de economische, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten met elkaar in balans te brengen, 
zodat het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is. Het streekplan geeft aan dat de 
Brabantse kernkwaliteiten, zoals de natuurlijke milieus, de open ruimten, het gevarieerde woon- 
en leefklimaat onder druk staan. Het beleid sluit aan op deze kernkwaliteiten en met name het 
behoud en de versterking ervan.  
 
In het streekplan is de Groene 
hoofdstructuur (GHS) als 
samenhangend netwerk van alle 
natuur- en bosgebieden, 
landbouwgebieden en andere 
gebieden met bijzondere 
(potentiële) natuurwaarden 
gedefinieerd. Tevens is de 
agrarische hoofdstructuur (AHS) 
als gebied buiten de GHS en de 
bebouwde kernen en infrastructuur 
benoemd. Tevens zijn in het 
streekplan twaalf regionale natuur- 
en landschapseenheden (RNLE’en) 
aangeduid door middel van een 
contour. Het beleid voor een 
RNLE is gericht op het 
beschermen en ontwikkelen van 
natuur en landschapswaarden, 
cultuurhistorische waarden en 
recreatie met een groen karakter. 
Het streekplan is verder uitgewerkt 
in een aantal gebiedsgerichte 
uitwerkingsplannen. 
 
Tevens worden, in feite parallel daaraan, in het kader van de ‘reconstructiewet zandgronden’, 
gebiedsgerichte reconstructieplannen opgesteld. Voor het plangebied gaat het om het 
Uitwerkingsplan Stedelijke Regio Waalboss (2004) en om het in 2005 vastgestelde 
Reconstructieplan “De Meierij”.  
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De N65 is in het streekplan aangeduid als stroomweg die onderdeel uitmaakt van het 
hoofdwegennet. Dit zijn wegen die een belangrijke functie vervullen voor het doorgaand 
snelverkeer en (economische) centra en/of landsdelen en/of landen verbinden. Een deel van 
N65 ligt buiten de bebouwde kom en is omgeven door gebieden in de GHS (Groene 
Hoofdstructuur) en de AHS (Agrarische Hoofdstructuur). De beoogde maatregelen op het 
wegtracé hebben tot doel de verkeersveiligheid te verhogen en doorstroming te verbeteren. Het 
effect op het landschap is minimaal. Wel is buiten de bebouwde kom deels een geringe 
verbreding van het profiel nodig. In de toekomst vindt de ontsluiting van de aanliggende 
(landbouw)gronden niet langer rechtstreeks via de N65 plaats, maar via deels nieuw aan te leggen 
parallelwegen.  
 
In het kader van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (op 1 juli 2008) 
heeft de provincie een Interimstructuurvisie “Brabant in ontwikkeling” opgesteld. In deze 
Interim structuurvisie zijn de algemene uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van 
Noord-Brabant opgenomen. Daarbij zijn grotendeels de hoofdlijnen overgenomen van het beleid 
uit het Streekplan 2002. Wel is de actualisering van het beleid sinds 2002 meegenomen. Naast de 
structuurvisie heeft de provincie een Paraplunota opgesteld. Deze Paraplunota heeft de status van 
beleidsregel als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het betreft een nadere uitwerking of 
concretisering van de algemene kaders uit de Interimstructuurvisie. In de Paraplunota zijn o.a. de 
beleidslijnen overgenomen, zoals vastgelegd in hoofdstuk 3 van het streekplan uit 2002. Voorts 
geeft de provincie aan dat diverse bestaande provinciale beleidsnota’s ook onder de nieuwe Wet 
ruimtelijke ordening uitgangspunt van beleid en handelen vormen. Het betreft o.a. de 
uitwerkingsplannen voor de stedelijke en landelijke regio’s (waaronder Waalboss) en de gebieds- 
en reconstructieplannen.  In beide nota’s is de N65 opgenomen als stroomweg, terwijl er verder 
geen nieuw beleid voor de N65 is opgenomen. 

2.2.2 Netwerkanalyse BrabantStad  

De Netwerkanalyse BrabantStad is opgesteld op initiatief van de provincie Noord-Brabant. 
Gezamenlijk met de regionale overheden is invulling gegeven aan de afspraken uit het Nationaal 
Mobiliteitsberaad om een Netwerkanalyse uit te voeren. De Netwerkanalyse 
BrabantStad is uitgevoerd volgens de uitgangspunten die in de uitvoeringsagenda van de Nota 
Mobiliteit zijn gesteld. In de Netwerkanalyse BrabantStad is een analyse gemaakt van de 
knelpunten en kansen op het gebied van verkeer en vervoer in Brabantstad. Om Brabant 
economisch vitaal te houden, stelt BrabantStad de bereikbaarheid van economische toplocaties 
en ontwikkelingslocaties voor woningbouw voorop. Er is een integraal maatregelenpakket 
opgesteld voor 2020 dat een optimale bijdrage moet leveren aan betrouwbare en acceptabele  
reistijden van deur tot deur binnen de randvoorwaarden van leefbaarheid en veiligheid.  
 
In de Netwerkanalyse BrabantStad is de N65 aangemerkt als weg met een belangrijke functie 
voor het personenverkeer en goederenvervoer. De analyse geeft verder aan dat het gaat om een 
wegvak waar naast een bereikbaarheidsprobleem ook sprake is van een leefbaarheidsprobleem. 
Door de gelijkvloerse kruisingen en een te groot aanbod van verkeer voor de beschikbare 
kruispuntcapaciteit ontstaat congestie op de hoofdrijbaan en op de zijrichtingen in de 
spitsperioden. Daarnaast voldoet de weginrichting volgens de analyse niet aan de richtlijnen 
Duurzaam Veilig en zorgt de N65 voor barrièrewerking in Vught. Als oplossingsrichtingen voor 
de langere termijn wordt in de Netwerkanalyse o.a. voorgesteld om ruimte te reserveren rond de 
kruispunten voor ongelijkvloerse kruisingen en geen nieuwe ontwikkelingen bij aansluitingen toe 
te staan. Als mogelijke oplossingen op de kortere termijn worden genoemd het vervolmaken van 
de parallelwegenstructuur, het zorgen voor doorgaande fietspaden en een ongelijkvloerse kruising 
voor fietsers en het treffen van Duurzaam Veilig maatregelen. 
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2.3 Gemeentelijk beleid  

2.3.1 Verkeer- en Vervoersplan 2002  

De gemeenteraad heeft in februari 2002 ingestemd met het VVP. Eind 2007 is gestart met een 
actualisatie van het VVP. In het Verkeer- en Vervoerplan Vught (VVP) is aan de hand van een 
analyse van de verkeerssituatie een visie opgesteld voor het toekomstige verkeer- en 
vervoerbeleid voor de gemeente. In het VVP zijn o.a. de volgende doelen geformuleerd: 

• Meer lopen en fietsen op de korte afstand. 

• Meer met de bus en trein op belangrijke relaties binnen het stadsgewest. 

• Behoud van alternatieven voor minder kapitaalkrachtigen en afhankelijke groepen. 

• Waarborg van bereikbaarheid. 

• Minder ongelukken, minder slachtoffers, minder dreiging. 

• Wonen, werken en recreëren in een prettige omgeving. 
 

Om hier invulling aan te geven zijn er netwerken opgesteld voor de fiets, het openbaar vervoer 
en het autoverkeer. Deze netwerken vormen op hun beurt weer de basis voor het uitvoeren van 
de verschillende maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer. Onderstaand zijn de 
netwerken voor de fiets en het autoverkeer kort beschreven. 

Netwerk fiets 

Het lokaal fietsnetwerk is als volgt opgebouwd (zie ook figuur wensstructuur fiets):  

• hoofdfietsroutes: deze vormen de dragers van de fietsstructuur en omvatten de drukste 
routes, waarop te allen tijden veel fietsritten worden verzameld die op een snelle en directe 
manier het gebied doorkruisen; voor hoofdfietsroutes is de voorrang geregeld. 

• nevenroutes: deze ontsluiten de verblijfsgebieden en voeden de hoofdfietsroutes. 

• overige wegen voor fietsverkeer: alle andere wegen binnen de gemeenten.  
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Zodoende is een samenhangend netwerk ontworpen waarmee de belangrijkste richtingen 
(centrum Vught, ‘s-Hertogenbosch) goed worden bediend. Lokaal zijn alle belangrijke 
voorzieningen en scholen gelegen aan een onderdeel van het hoofd- of nevennetwerk.  
 
Voor het plangebied van de N65 zijn de volgende hoofdfietsroutes van belang voor de 
verbinding van Vught-Noord met het overig deel van Vught: 

• De Aert Heymlaan. 

• De Helvoirtseweg-John F. Kennedylaan (Craaijenstein). 

• De Martinilaan-De Bréautélaan. 

• De Vijverbosweg-Boslaan. 
 

Het lokale hoofdfietsnet is verder direct aangesloten op het regionaal fietsnet. De fietspaden en 
parallelwegen langs de N65 en A2 vormen een belangrijk onderdeel van het netwerk voor de 
regionale verbindingen. Om te zorgen voor een verkeersveilige verbinding tussen Vught en 
Vught-Noord zijn in het VVP verder onder andere twee ongelijkvloerse kruisingen opgenomen 
met de N65: een nieuw te realiseren onderdoorgang voor langzaam verkeer bij De Bréautélaan en 
de Aert Heymlaan. Voorts zijn hiervoor van belang: 

• de geplande onderdoorgang bij de spoorwegovergang Loonsebaan. 

• de nieuw aan te leggen onderdoorgang onder de spoorlijn naar ‘s-Hertogenbosch die de 
nieuwe noordelijke ontsluitingsweg verbindt met de nieuwe Randweg ‘s-Hertogenbosch-
Vught.  

Netwerk autoverkeer 

Bij het opstellen van een netwerk voor het autoverkeer is uitgegaan van het principe van 
duurzaam veilig. Daarbij is een onderverdeling gemaakt in wegvakken met een verblijfsfunctie en 
wegvakken met een verkeersfunctie. Binnen de verkeersfunctie worden twee verkeersvormen 
onderscheiden: 

• stromen: gericht op een snelle en efficiënte afwikkeling met min of meer constante (relatief) 
hoge snelheid; 

• uitwisselen: gericht op het verzamelen, verdelen en onderling uitwisselen en kruisen van 
verkeersstromen, alsmede het vertrekken, keren, draaien, stoppen en stallen van voertuigen.  

 
De intentie van ‘duurzaam veilig’ is dan ook deze twee verkeersvormen zoveel mogelijk te 
scheiden. Voor de toekomstige autostructuur zijn de volgende wegcategorieën onderscheiden (zie 
ook figuur wensstructuur auto):  

• Stroomweg: weg met continue doorstroming voor motorvoertuigen met hoge snelheid. Dit 
vereist onder meer gescheiden rijrichtingen, ontbreken van kruisend en overstekend verkeer, 
en bij aansluitingen alleen in- en uitvoegend verkeer. De N65, A2 en de (nieuw aan te leggen) 
Randweg ‘s-Hertogenbosch-Vught zijn in het VVP aangewezen als stroomwegen. 

• Gebiedsontsluitingsweg: een weg die waar zowel het stromen als het uitwisselen plaatsvindt, 
maar waarbij deze naar plaats worden gescheiden. Het stromen vindt plaats op de wegvakken 
tussen de kruispunten, het uitwisselen op de kruispunten. Voor het plangebied van de N65 
zijn de volgende gebiedsontsluitingswegen van belang: de Vijverbosweg-Boslaan, de 
Martinilaan en de Helvoirtseweg-John F. Kennedylaan. Daarnaast is voorzien in een nieuwe 
noordelijke gebiedsontsluitingsweg die via een onderdoorgang aansluit op de nieuwe 
Randweg ‘s-Hertogenbosch–Vught. 

• Erftoegangsweg: een weg bedoeld voor het toegankelijk maken van erven.  
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Voor de N65 geeft het VVP aan dat overleg met Rijkswaterstaat moet worden gestart, omdat de 
verkeerssituatie op en rond de N65 zich op langere termijn ontwikkelt tot een autonoom en 
serieus knelpunt. Voor de aanpak op korte termijn is uitgegaan van uitvoering van het 
parallelwegenplan in overleg met Rijkswaterstaat en de gemeente Haaren. Ook wordt aandacht 
gevraagd voor de afwikkeling van het verkeer bij de aansluitingen van de 
gebiedsontsluitingswegen Vijverbosweg en Helvoirtseweg op de N65. 
 

2.3.2 Groenbeleidsplan 2003 

In 2003 is het groenbeleidsplan vastgesteld door de raad. Binnen de bebouwde kom is de 
bomenrij langs de N65 vanaf de kruising John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg in westelijke 
richting aangegeven als structuurbepalend element. Dit geldt eveneens voor de bomenrijen langs 
de Helvoirtseweg, Martinilaan/De Bréautélaan en Boslaan/Vijverbosweg. 
 
Structuurbepalend groen is gedefinieerd als: "Groenobjecten, die een samenhangende en 
waardevolle groenstructuur vormen, die van belang is voor de gehele gemeente Vught". Het 
beleid is gericht op het "behoud van aanwezige waarden en waar nodig versterking ervan". Dit 
houdt in dat voor de uitvoering van de maatregelen bomen verwijderd mogen worden, maar dat 
na de bouwwerkzaamheden er voor gezorgd moet worden dat de kwaliteit van de bomenlaan 
weer hersteld wordt. 
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3. BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED 
 

3.1 Historie 

De geschiedenis van het dorp Vught begint in de geschreven bronnen in 1006. Geografisch 
gezien  maakt Vught deel uit van de Dommelvallei. Het Dommellandschap is als een 
zwakgolvend dekzandlandschap in het laat Pleistoceen ontstaan. De ligging van Vught op de 
overgang van het hoge zandgebied en de lage Maasvallei, op een punt waar enkele zuidelijke 
stroompjes uit het zuidelijke achterland bij elkaar komen, gaf de plaats een belangrijke 
strategische waarde. De eerste ontwikkeling van Vught tot ongeveer 1600 wordt gekenmerkt 
door een lineaire structuur die vanaf de Taalstraat zuidoostwaarts liep naar de Halse brug. De 
Dommel, de dijken en de weg lopen evenwijdig aan elkaar. In 1740 wordt de Steenweg naar 
Eindhoven aangelegd. In de periode 1805-1809 wordt de Helvoirtseweg (N65) aangelegd als 
rechtstreekse verbinding van ’s-Hertogenbosch naar Tilburg. Hierdoor krijgt Vught globaal 
gezien de vorm van een driehoek met in de top de oude kern. De voornaamste ontwikkelingen 
vinden plaats in het zuiden. Hier vestigen zich landgoederen en groeit het dorp in de achttiende 
eeuw verder, deels op gronden van landgoederen. In 1866 respectievelijk 1881 worden de 
spoorlijnen naar Eindhoven en Tilburg aangelegd. De IJzeren man wordt uitgegraven in 1887. In 
de twintigste eeuw volgenn oa. de volgende belangrijke ontwikkelingen in de structuur van 
Vught:  

• Het afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch-Drongelen wordt aangelegd. 

• De Frederik Hendrikkazerne en het ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’ worden gebouwd. 

• Er worden nieuwe tracés aangelegd voor de N2 (en later A2) en N65. 

• Het dorp groeit met planmatige uitbreidingen, eerst in zuidelijke en zuidoostelijke richtingen, 
daarna ook in noordelijke richting. 

 

3.2 Ruimtelijke structuur 

De N65 is vanuit de historie van belang als verbinding tussen 
’s-Hertogenbosch en Tilburg. Ruimtelijk gezien kan de weg 
worden omschreven als een weg met ‘allure’. Dat geldt echter 
niet voor het gehele tracé. In bijgaande figuur 3.1 op de 
volgende pagina is de bestaande ruimtelijke situatie 
weergegeven. In het oostelijk deel van het gebied is sprake 
van een meer stedelijk beeld, waarin het verkeer duidelijk 
domineert. Komend vanuit ’s-Hertogenbosch gaat de 
automobilist eerst onder het spoor door. Pas op het kruispunt 
met de John F. Kennedylaan wordt duidelijk dat er sprake is 
van een meer binnenstedelijke situatie. 
 
Verder in westelijke richting vanaf het kruispunt met de John 
F. Kennedylaan ontstaat een ander beeld. De weg krijgt dan 
een zekere allure. Dit als gevolg van het ruimere profiel en de 
relatief brede bermen en groenstroken. Daarnaast dragen hier 
ook  de stedenbouwkundige uitstraling van de bebouwing en 
– meer naar het westen - de bomen in de bermen en 
aanliggende (ruime) tuinen bij aan het positieve beeld. Minder 
aantrekkelijk zijn hier de prominent aanwezige 
verkeersborden en bewegwijzering. 
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De ruimtelijke uitstraling wordt nog verder versterkt na het passeren van het kruispunt Boslaan-
Vijverbosweg. Rijdende vanaf het restaurant “De Vier Kolommen” in westelijke richting ervaart 
men duidelijk het landelijk gebied. Het groene beeld wordt ook hier versterkt door de 
laanstructuur aan weerszijden van de weg en op delen ook in de middenberm. Deze laanstructuur 
heeft naast de beeldwaarde ook een cultuurhistorische betekenis. Het tracé van de N65 is op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant aangewezen als historische lijn 
met een hoge waarde. Dit vanwege het belang van de weg voor de historisch-ruimtelijke 
ontwikkeling van de regio. Ook is het deel van het tracé buiten de bebouwde kom aangeduid als 
‘Historische groenstructuur’ door de verschillende beeldbepalende bomen die hier liggen. 

 
Figuur 3.1 Ruimtelijke situatie N65 

3.3 Verkeer- en vervoerstructuur 

Zoals eerder aangegeven, verbindt de N65 als verkeersweg ’s-Hertogenbosch met Tilburg (zie 
ook figuur 3.2). Vanaf de A2 bij ’s-Hertogenbosch begint de weg bij knooppunt Vught als A65 
en gaat na de onderdoorgang van de spoorlijn over in de N65. Vanaf de afslag Berkel-Enschot 
gaat de weg weer verder als A65 die bij knooppunt De Baars (ter hoogte van Tilburg) aansluit op 
de A58. Binnen de bebouwde kom van Vught zijn op dit moment drie met verkeerslichten 
geregelde kruispunten gelegen, namelijk de kruisingen van de N65 met de Boslaan-Vijverbosweg, 
Martinilaan- De Bréautélaan en John F. Kennedylaan. Daarnaast liggen er zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom veel ongeregelde aansluitingen c.q. ontsluitingen van percelen. 
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Figuur 3.2 Ligging A65/N65 in de regio 

 
De weg bestaat uit 2x2 rijstroken en ontsluit naast Vught onder andere ook de kernen Helvoirt, 
Haaren, Biezenmortel, Udenhout en Oisterwijk. De grote hoeveelheid verkeerslichten en 
erfaansluitingen heeft tot gevolg dat de veiligheid en doorstroming als problematisch worden 
ervaren. Daarom zijn maatregelen uitgewerkt die ertoe moeten leiden dat op korte termijn 
verbetering komt in de verkeersveiligheid, de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid. 

3.4 Verkeersveiligheid 

De N65 wordt door veel verkeersdeelnemers als verkeeronveilig ervaren. Dat is een gevolg van 
de grote hoeveelheid verkeer dat gebruik maakt van de N65 en door de relatief hoge snelheden. 
Bovendien gebeuren op de N65 in Vught jaarlijks tientallen ongevallen (zie onderstaande tabel).  
 
Tabel 3.1 Ongevallen gemeente Vught op N65 in de periode 1997-2006 

Jaar Ongevallen Ongevallen Aantal Aantal

totaal met slachtoffers slachtoffers  doden

1997 37 8 9 0

1998 34 4 8 0

1999 30 6 8 0

2000 32 10 12 4

2001 37 15 23 4

2002 24 5 6 1

2003 19 5 5 0

2004 20 8 10 0

2005 13 6 7 0

2006 16 3 4 1

Totaal 262 70 92 10  
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In de periode 1997-2006 zijn op de N65 in totaal 262 ongevallen geregistreerd. Bij 70 ongelukken 
zijn daarbij 10 doden en 92 letselslachtoffers gevallen. 

3.5 Barrièrewerking 

Een belangrijk kenmerk van de stedenbouwkundige structuur van Vught is de doorsnijding door 
grootschalige noord-zuid en oost-west lopende wegen en spoorlijnen: de A2 van ’s-Hertogen-
bosch naar Eindhoven, de A65/N65 van ’s-Hertogenbosch naar Tilburg en de beide spoorlijnen 
van ’s-Hertogenbosch naar deze beide steden. Deze barrières maken de interne 
ontsluitingsstructuur van Vught – en dan met name de verbinding van Vught Noord met de rest 
van de gemeente - complex. Zoals blijkt uit figuur 3.2, moet altijd de A65/N65 gekruist worden 
om van het noordelijk deel van Vught in het zuiden te komen en vice versa. In het noordoostelijk 
deel zijn ongelijkvloerse kruisingen mogelijk bij de Aert Heymlaan, de Rembrandtlaan en de 
Taalstraat. Het zuidwestelijk deel kent alleen gelijkvloerse kruispunten met verkeerslichten bij de 
John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg, De Bréautélaan/Martinilaan en de Boslaan/Vijverbosweg. 
Dit maakt dat de scheiding van de beide delen van Vught hier het grootst is met alle sociale 
gevolgen van dien.  
 
In Vught-Noord liggen voornamelijk woonbuurten met weinig voorzieningen in de vorm van 
scholen en winkels. Bewoners zijn daarvoor aangewezen op de voorzieningen aan de overzijde 
van de N65. Daarentegen liggen sport- en recreatieve voorzieningen, zoals recreatiegebied de 
IJzeren Man en de Vughtse Heide, weer ten noorden van de N65. Deze trekken met name in de 
zomermaanden veel recreatief verkeer, waaronder veel fietsers, uit de rest van Vught. Een groot 
deel van het (langzaam) verkeer op de relaties tussen Vught-Noord en de rest van Vught is 
daarom aangewezen op één van de kruisingen met verkeerslichten op de N65. Fietsers en 
voetgangers moeten bij de verkeerslichten vaak lang wachten, omdat in de regelingen prioriteit 
wordt gegeven aan de doorstroming van het autoverkeer. Daarom geldt de N65 als grote barrière, 
met name voor het langzaam verkeer in Vught. Met de ontwikkeling van de Frederik 
Hendrikkazerne als nieuwe grote woonlocatie in Vught-Noord wordt de urgentie groter om een 
oplossing te zoeken voor deze barrièrewerking. 
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4. BESCHRIJVING TOEKOMSTIGE SITUATIE 
 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de gemeente zich actief inzet voor een meer structurele 
oplossing van de problematiek op de N65. Voor deze lange termijn oplossing is de instemming 
en medewerking van de rijksoverheid vereist. Vervolgens duurt het naar verwachting nog jaren, 
voordat er meer duidelijkheid komt over de mogelijke oplossingsrichtingen. Deze moeten dan 
eerst ook nog (planologisch) voorbereid worden, waarna de uitvoering kan starten. Ondertussen 
gaat de autonome groei van het autoverkeer door en nemen de problemen op de N65 verder toe. 
Dit heeft weer gevolgen voor de leefbaarheid in Vught: een toename van de verkeersonveiligheid, 
filevorming, barrièrewerking, geluidshinder en het sluipverkeer door de gemeente. 
 
Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, Haaren, Oisterwijk en 
Tilburg hebben daarom overleg gevoerd over de aanpak van de huidige problemen op de N65. 
De doorstroming en verkeersveiligheid van de N65 en de kruisende wegen laat in de huidige 
situatie al te wensen over. De ongevallencijfers en het dagelijkse filebeeld benadrukken dit. Het is 
duidelijk dat een samenhangend pakket van verkeersmaatregelen voor de kortere en middellange 
termijn noodzakelijk is om de problematiek het hoofd te kunnen bieden. Dit pakket aan 
maatregelen heeft tot doel: 

• Het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

• Het bieden van goede en veilige oversteekmogelijkheden aan het langzaam verkeer.  

• Het goed bereikbaar houden van de woningen, woonbuurten en voorzieningen ter 
weerszijden van de N65. 

• Het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer. 

• Het verbeteren van het woon- en leefklimaat langs de N65.  
 
Samengevat gaat het in de gemeente Vught daarbij om de volgende maatregelen: 

• De aanleg van een aantal parallelwegen – zowel binnen als buiten de bebouwde kom – in 
combinatie met het afsluiten van diverse bestaande aansluitingen en op- en afritten. 

• De bouw van een nieuwe onderdoorgang voor het langzaam verkeer op de kruising van de 
N65 met de Martinilaan-De Bréautélaan. 

• De aanpassing van de kruispunten van de volgende wegen met de N65:  
- John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg. 
- Martinilaan/De Bréautélaan. 
- Boslaan/Vijverbosweg 
- Groenewouddreef. 

• De realisatie van geluidsschermen. 

• Het aanbrengen van geluidsreducerende deklaag op het gedeelte van de N65 binnen de 
bebouwde kom. 

 
Op 13 juni 2007 hebben Rijkswaterstaat en de gemeente een overeenkomst afgesloten, waarin 
nadere afspraken zijn opgenomen over de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen.  
De maatregelen moeten ook in samenhang worden gezien met de overige ontwikkelingen in 
Vught-Noord. De aanleg van een nieuwe randweg ’s-Hertogenbosch – Vught is inmiddels 
gestart. Via een nieuwe noordelijke ontsluitingsweg met een nieuwe onderdoorgang onder het 
spoor wordt Vught-Noord aangesloten op deze nieuwe randweg. Dit levert naar verwachting 
minder sluipverkeer in dit deel van Vught. Wegen als de Boslaan, Loonsebaan en Kampdijklaan 
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krijgen dan minder verkeer te verwerken. De Loonsebaan wordt gedeeltelijk ingericht als een 
erftoegangsweg. Dat geldt ook voor alle andere woonstraten in het 30 km-gebied. Deze nieuwe 
inrichting heeft tot gevolg dat 'sluipen' onaantrekkelijk wordt. Het geplande afsluiten van diverse 
aansluitingen op de N65 beperkt ook de mogelijkheden voor sluipverkeer om door het gebied te 
rijden. De Zonneweilaan en Lekkerbeetjenlaan zijn in het Verkeer- en vervoersplan (VVP) 
aangeduid als gebiedsontsluitingsweg. Deze zullen zo ingericht worden dat ze de verkeersdruk 
goed kunnen verwerken.  
 
Onderstaand zijn in paragrafen 4.2 en 4.3 de voorgestelde maatregelen meer uitgebreid toegelicht 
voor de situatie binnen en buiten de bebouwde kom. De maatregelen zijn eveneens aangegeven 
op de bij deze toelichting gevoegde indicatieve ontwerpschetsen (bijlage 1). Deze schetsen 
worden nog verder uitgewerkt – en mogelijk aangepast – zodra  de uitvoering van de maatregelen 
aan de orde is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Daarna worden in 
paragraaf 4.4 de effecten beschreven van de te nemen maatregelen op de verkeersintensiteiten in 
het gebied en kort de resultaten weergegeven van een verkeersimulatie van Witteveen+Bos. Ten 
slotte is ingegaan op een uitbreiding van restaurant In ’t Groene Woud die in het 
bestemmingsplan is opgenomen. 
 

4.2 Maatregelen op het tracé binnen de bebouwde kom 

4.2.1 Het parallelwegenplan binnen de bebouwde kom  

Aan de noordzijde van de N65 komen tussen de kruispunten Boslaan en John F. Kennedylaan 
alle in- of uitritten op de N65 te vervallen. De hier gelegen woningen zijn in de toekomst via de 
Boslaan dan wel de John F. Kennedylaan bereikbaar. De omrijafstanden zijn vrij gering en de 
betreffende straten kunnen de extra verkeersbewegingen eenvoudig verwerken. In paragraaf 4.4  
wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van de afsluiting van de verschillende in- en uitritten voor 
de verkeersintensiteiten in dit gebied. Het grootste deel van de woningen in Vught Noord wordt 
rechtstreeks ontsloten op de bestaande straten (i.c. de Zonneweilaan, de Eikenheuveldreef, De 
Bréautélaan, de Bremlaan en het Snippenlaantje). Een klein aantal woningen beschikt momenteel 
niet over een in-/uitrit op deze straten. Voor deze woningen wordt een nieuwe parallelweg 
aangelegd die ook door het fietsverkeer gebruikt kan gaan worden. Deze parallelweg heeft geen 
directe aansluiting voor auto’s op de Boslaan en De Bréautélaan. Via De Visélaan kunnen auto’s 
de betreffende woningen bereiken.  
 
Aan de zuidzijde van de N65 komen ook diverse in/uitritten te vervallen. Tussen de kruispunten 
met de Boslaan en John F. Kennedylaan blijft alleen de aansluiting van de Martinilaan op de N65 
gehandhaafd. Aan deze zijde is een parallelweg met eenrichtingsverkeer voorzien vanaf de 
Hoevensestraat naar de Vijverbosweg. Ook bij de Martinilaan wordt een parallelweg aangelegd 
voor de ontsluiting van een aantal bestaande woningen. Verder zorgt tussen het park Eikenheuvel 
en de Helvoirtseweg een parallelweg voor de ontsluiting van de daar gelegen bestaande bedrijven 
en woningen. 

4.2.2 De onderdoorgang voor langzaam verkeer bij De Bréautélaan-Martinilaan 

In het Verkeer- en Vervoerplan (VVP) van 2002 is al aangegeven dat een onderdoorgang ter 
hoogte van het kruispunt De Bréautélaan-Martinilaan een belangrijke schakel vormt in de 
hoofdfietsroute tussen het noordelijk en zuidelijk deel van Vught. De rijksweg N65 deelt de 
gemeente Vught in twee helften. Om van Vught Noord naar de overige delen van Vught te 
komen, moet men de N65 altijd oversteken. Dit geldt bijvoorbeeld voor fietsverkeer naar het 
Maurickcollege, de winkels aan het Moleneindplein, de diverse basisscholen en het sportcomplex 
Bergenshuizen. Vanuit het zuidelijk deel is weer sprake van veel fietsverkeer naar de IJzeren Man, 
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de Koepel en ’s-Hertogenbosch. Met uitzondering van de Taalstraat, Aert Heijmlaan en de 
Rembrandtlaan vindt deze oversteek momenteel gelijkvloers plaats, zowel voor het 
gemotoriseerd verkeer als voor het langzaam verkeer. Reeds jaren wordt zowel aan de gemeente 
Vught als aan Rijkswaterstaat gevraagd de verkeersveiligheid op de drie gelijkvloerse oversteken 
op de N65 te verbeteren. Om de oversteekbaarheid voor het fietsers en voetgangers te 
verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten is het daarom zeer gewenst een extra 
ongelijkvloerse kruising met de N65 te aan te leggen. 
 
Varianten 
In 1997 heeft uitgebreid onderzoek plaatsgevonden naar de beste locatie voor een ongelijkvloerse 
kruising met de N65 voor het langzaam verkeer. Daarbij is gekeken naar de volgende mogelijke 
locaties: Vijverbosweg, Martinilaan, Van Houwelingenplantsoen, Zonneweilaan, Aloyisiuslaan en 
Craayenstein (John F. Kennedylaan). Ook is in het onderzoek nog een onderscheid gemaakt in 
tunnel- en brugvarianten. 
 
Bij de afweging tussen de diverse locaties en varianten is in het onderzoek uitgegaan van de 
volgende aspecten:  

• Verkeersveiligheid: geconcludeerd is dat het weinig uitmaakt voor het verbeteren van de 
verkeersveiligheid welke locatie of variant (onderdoorgang of brug) gekozen wordt. 

• Fietscomfort. 

• Ruimtelijke inpasbaarheid. 

• Sociale veiligheid. 

• Fietsrelaties. 
 
Keuze brug of onderdoorgang 
Bij de keuze tussen brug en onderdoorgang spelen met name de aspecten fietscomfort, 
ruimtelijke inpasbaarheid en sociale veiligheid een rol. Onderdoorgangen scoren wat betreft 
comfort beter dan bruggen. Het te overbruggen hoogteverschil is bij een onderdoorgang 
aanzienlijk kleiner dan bij een brug, omdat de benodigde doorrijhoogte voor fietsers relatief laag 
is. Hierdoor hoeven de hellingbanen van een onderdoorgang minder lang te zijn. Verder kan de 
fietser bij het weer omhoog rijden de snelheid gebruiken die hij maakt bij het inrijden van de 
onderdoorgang. Ook hebben weersomstandigheden als regen en wind minder vat op een fietser 
in een onderdoorgang dan op een brug. Aangezien een onderdoorgang kortere hellingen heeft 
dan een brug (circa 85 meter bij een onderdoorgang t.o.v. 135 meter bij een brug), is een 
onderdoorgang gemakkelijker ruimtelijk inpasbaar dan een brug. Ook is bij een brug met een 
minimale hoogte van 5,5 meter al snel sprake van ‘horizonvervuiling’. Het is daarom moeilijker 
een brug in te passen in een bestaande woonomgeving, waarbij er vanuit diverse woningen zicht 
is op de brug, zoals bij de N65 het geval is. Sociale veiligheid speelt bij een brug nauwelijks een 
rol. Bij een onderdoorgang moet het doorzicht gewaarborgd zijn. Haakse aansluitingen in de 
tunnelbak zijn daarom uitgesloten. Gezien het bovenstaande verdient wat betreft comfort en 
ruimtelijke inpasbaarheid een onderdoorgang de voorkeur. Voorwaarde is wel dat bij het ontwerp 
voldoende aandacht is voor een goede sociale veiligheid (doorzicht, verlichting e.d.).  
 
Overwegingen locatiekeuze 
Bij de locatiekeuze hebben met name de ruimtelijke inpasbaarheid en de fietsrelaties een 
belangrijke rol gespeeld. Door de aanwezigheid en ligging van bestaande bebouwing en 
infrastructuur is een onderdoorgang alleen goed inpasbaar op de volgende locaties: 
Vijverbosweg/Boslaan, Martinilaan/De Bréautélaan, Van Houwelingenplantsoen en de 
Aloysiuslaan. Op andere locaties is de aanleg van een onderdoorgang (of brug) zeer 
problematisch. Voorts is het gebruik door het langzaam verkeer van groot belang voor de 
locatiekeuze van de onderdoorgang. Adviesbureau BRO heeft daartoe in 1997 een uitgebreid 
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onderzoek verricht naar de bestaande fietsrelaties die de N65 kruisen (Fietsonderzoek N65, 
augustus 1997). Aan de hand van een telling van voetgangers en fietsers en een enquête onder 
fietsers op de drie bestaande oversteken (Boslaan/Vijverbosweg, De Bréautélaan/Martinilaan en 
John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg), zijn de langzaam verkeersstromen in beeld gebracht. Uit 
het ondezoek (gehouden op 27 mei 1997, tussen 7.00 uur en 19.00 uur) blijkt dat de meeste 
(brom)fietsers en voetgangers oversteken bij de aansluiting John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg: 
1068 (brom)fietser en 85 voetgangers. Van de oversteek bij De Bréautélaan/Martinilaan wordt 
iets minder gebruik gemaakt: 934 (brom)fietsers en 49 voetgangers. De meest zuidelijke oversteek 
bij de Boslaan/Vijverbosweg krijgt in verhouding veel minder langzaam verkeer te verwerken, 
namelijk 487 (brom)fietsers en 42 voetgangers. 
 
Van de fietsers die de N65 oversteken is een flink deel (48%) jonger dan 20 jaar. Zij behoren 
daarmee tot de meest kwetsbare categorie verkeersdeelnemers. Naar motief is de verdeling als 
volgt: 

• Schoolgaan: 35%. 

• Werken: 23%. 

• Winkelen: 11%. 

• Sociale redenen: 11%. 
 
Inmiddels is het talencentrum Regina Coeli aan de Martinilaan uitgebreid en staat ook een 
uitbreiding van het Maurick College (eveneens aan de Martinilaan) op het programma. Met name 
door de ontwikkelingen bij de school zal de oversteek bij De Bréautélaan/Martinilaan nog veel 
belangrijker worden, vooral voor jeugdige (brom)fietsers. Daarnaast is gestart met de 
herontwikkeling van de voormalige Frederik Hendrikkazerne tot een nieuwe woningbouwlocatie, 
waarbij o.a. ook de bouw van een nieuwe basisschool is voorzien. De verwachting is dat het 
fietsverkeer tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Vught nog verder gaat toenemen. 
 
Conclusie locatiekeuze 
Bij de aansluiting John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg - waar volgens het fietsonderzoek nog de 
meeste fietsers oversteken - is een onderdoorgang ruimtelijk zeer moeizaam in te passen. Vandaar 
dat als locatie van de onderdoorgang is gekozen voor de aansluiting De Bréautélaan/Martinilaan. 
Ook hiervan maken al veel fietsers gebruik en dan met name in de kwetsbare groep van jonge 
verkeersdeelnemers. Gezien de ontwikkelingen bij het Maurick College neemt het belang van 
deze aansluiting alleen maar verder toe. De verwachting is verder dat het fietsverkeer tussen het 
noordelijk en zuidelijk deel van Vught zich in de toekomst vooral gaat richten op de nieuwe 
onderdoorgang. Deze ligt strategisch ten opzichte van de beide overige oversteken van de N65 
en heeft verder als voordeel dat er geen wachttijden zijn (zoals wel het geval is bij 
verkeerslichten). Het aantal fietsers, dat oversteekt ter hoogte van de John F. Kennedylaan of de 
Boslaan de N65, neemt dan naar verwachting af. Om het gebruik van de nieuwe onderdoorgang 
zo veel mogelijk te stimuleren krijgen fietsers aan beide zijden van de N65 de mogelijkheid in 
twee richtingen te rijden: via een tweerichtingsfietspad of via de parallelwegen.  
 
Van belang is verder ook dat op de locatie De Bréautélaan/Martinilaan een onderdoorgang het 
eenvoudigst in te passen is. Hiertoe is het wel noodzakelijk dat de bestaande aansluiting voor het 
autoverkeer bij De Bréautélaan komt te vervallen. De aansluiting van de Martinilaan op de N65 
blijft wel deels gehandhaafd (zie ook onder 4.2.4): 

• Verkeer komend uit de richting Tilburg kan bij de Martinilaan gebruik blijven maken van de 
afrit. 

• Verkeer vanaf de Martinilaan kan de N65 alleen nog oprijden richting ’s-Hertogenbosch. 
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• Verder worden er twee keermogelijkheden aangelegd op de N65. Hierdoor heeft het verkeer 
dat komt van ’s-Hertogenbosch de mogelijkheid om via de meest westelijke keermogelijkheid 
toch gebruik te maken van de afrit bij de Martinilaan. Het verkeer vanaf de Martinilaan kan 
gebruik maken van de oostelijke keermogelijkheid om in de richting van Tilburg te rijden. 

 
Het afsluiten van De Bréautélaan heeft gevolgen voor de verkeerscirculatie in Vught-Noord. 
Automobilisten uit de omgeving van De Bréautélaan moeten in de toekomst via de Boslaan of de 
John F. Kennedylaan rijden om bijvoorbeeld het centrum van Vught of het winkelcentrum aan 
het Moleneindplein te bereiken. Voor de bewoners van Vught-Noord verbetert echter wel de 
bereikbaarheid per fiets van het zuidelijk deel van Vught en van de daar gelegen voorzieningen. 
Dit betekent een verbetering van de concurrentiepositie van de fiets in Vught, hetgeen mogelijk 
een positief effect heeft op de keuze van vervoerswijzen. 

4.2.3 Ontwerp onderdoorgang De Bréautélaan-Martinilaan 

Voor de aanleg van de onderdoorgang is een programma van eisen opgesteld. Naast technische 
eisen en eisen met betrekking tot de toe te passen materialen, zijn er ook eisen gesteld die 
betrekking hebben op de inrichting en de omgeving. De eisen die hierop betrekking hebben, zijn 
hieronder kort opgesomd. Deze worden nader uitgewerkt – en mogelijk aangepast – zodra de 
uitvoering aan de orde is.  
 
Afmetingen en uitvoering 

• Streven naar doorzicht in de gehele onderdoorgang, met een zeer goed verlichtingsniveau in 
het gesloten deel van de onderdoorgang en op de hellingbanen. 

• Bij breedte van de onderdoorgang wordt uitgegaan van een fietspad dat in twee richtingen 
bereden wordt, een trottoir van minimaal 2,0 m en voldoende obstakelvrije zones tot de 
wand. 

• Vrije doorrijhoogte minimaal 2,50 m. 
 
Milieu en omgeving 

• Beschadiging van bebouwing, gewas, bos- en natuurgebied in de omgeving ten gevolge van 
werkzaamheden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 

• Ter plaatse van Lunet 4 (rijksmonument) wordt geen grondwaterstandverlaging toegestaan 
die ten koste gaat van de waterstand in het lunet. 

• Grondwaterstandverlagingen worden zoveel mogelijk vermeden. 

• Indien grondwaterverlaging noodzakelijk is. dient deze zo min mogelijk ten koste te gaan van 
de kwaliteit van het groen in de omgeving. Indien noodzakelijk worden maatregelen getroffen 
om de teruggang in kwaliteit tegen te gaan. 

• Voor te handhaven bomen worden afdoende beschermende maatregelen getroffen. 

• Indien noodzakelijk wordt onderzoek uitgevoerd naar haalbaarheid en eventuele gevolgen 
van maatregelen in geval van waterstandverlagingen in de omgeving. 

• Rekening houden met het in stand houden van de bestaande waterhuishouding. 

• Het gebruik van het perceel Lunet 4 en omliggende gronden is niet toegestaan. 
 
Verkeer 

• De N65 moet tijdens de bouw openblijven voor gemotoriseerd verkeer, met minimaal 2 
rijstroken per richting. 

• Verkeerslichtenregelingen en de koppeling tussen verkeerslichtenregelingen moeten blijven 
functioneren. 
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• Tijdens de bouw mogen De Bréautélaan en Martinilaan worden afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer. 

• Tijdens de bouw worden voorzieningen getroffen om een doorgang voor langzaam verkeer te 
garanderen. 

• De bereikbaarheid van percelen aan De Bréautélaan wordt gegarandeerd. 

• De toegang van de N65 tot de diverse voorzieningen aan de Martinilaan wordt gegarandeerd 
(eventueel door treffen voorzieningen of omleidingsroute). 

 
Ontwerpschets onderdoorgang 
Ingenieursbureau Van Kleef heeft in opdracht van de gemeente Vught in 2001 een 
haalbaarheidsstudie  uitgevoerd naar de realisatie van een langzaam verkeersonderdoorgang ter 
plaatse van de kruising N65-De Bréautélaan-Martinilaan (Haalbaarheidsstudie realisatie langzaam 
verkeersonderdoorgang kruising N65 – De Bréautélaan – Martinilaan, Van Kleef, mei 2001). De 
studie had met name betrekking op het onderzoeken van een bouwwijze die de doorstroming van 
het autoverkeer mogelijk blijft maken.  
 
In het ontwerp is uitgegaan van een hoofdrijbaan op de Martinilaan van 5,80 m breed, uitsluitend 
bestemd voor het gemotoriseerd verkeer. Het fietsverkeer ter hoogte van de onderdoorgang 
wordt afgewikkeld via een eenzijdig gelegen tweerichtingen fietspad van ca. 2,5 m breed. Het 
vrijliggend fietspad aan de zuidwestzijde van de Martinilaan wordt opgeheven. Ter hoogte van de 
aansluiting Molenrijnselaan - Martinilaan - Jagersboschlaan zal een oversteek gerealiseerd worden 
naar het tweerichtingen fietspad langs de Martinilaan. Door de oversteek hier te combineren met 
het plateau is de snelheid van het gemotoriseerd verkeer relatief laag, zodat het langzaam verkeer 
relatief veilig kan oversteken. 
 
Op De Bréautélaan wordt het fietsverkeer aan de noordzijde direct na de onderdoorgang op de 
rijbaan verder afgewikkeld. Vanaf de parallelweg langs de N65 tot aan de uitgang van de 
onderdoorgang is hier een vrijliggend fietspad geprojecteerd. Vlak voor de onderdoorgang moet 
het fietsverkeer de rijbaan oversteken. In de toekomstige situatie rijdt maar weinig autoverkeer op 
dit gedeelte van De Bréautélaan: slechts drie percelen worden door deze weg ontsloten die in de 
toekomstige situatie voor doorgaand autoverkeer is afgesloten. Daarom levert het oversteken 
voor fietsers hier geen problemen op. 
 
De tunnelbak is ca. 7,00 meter breed (inclusief wanden) en heeft een lengte van ca. 54 meter. De 
hellingbanen aan beide kanten hebben een lengte van ca. 85 meter. Daarmee wordt gestreefd naar 
een hellingspercentage van gemiddeld 5%. 

4.2.4 Aanpassing kruispunten 

Witteveen+Bos adviesbureau heeft nader onderzoek verricht naar mogelijke maatregelen die de 
doorstroming en verkeersafwikkeling bevorderen en de verkeersveiligheid verbeteren op drie 
kruispunten van de N65 in de bebouwde kom van Vught (zie ook onderstaande figuur): 

• Boslaan/Vijverbosweg (rode stip). 

• Martinilaan/De Bréautélaan (groene stip). 

• John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg (gele stip). 
 
In het onderzoek is voor ieder kruispunt bekeken wat de alternatieven zijn voor de inrichting van 
de kruispunten en is het probleemoplossend vermogen van deze alternatieven doorgerekend. In 
paragraaf 4.4 zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek van Witteveen en Bos. Hieronder 
zijn de te treffen maatregelen op de kruispunten nader toegelicht. 
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Kruispunt Boslaan - Vijverbosweg 
Op het kruispunt Boslaan/Vijverbodweg zijn de volgende aanpassingen voorzien (zie ook 
onderstaande uitsnede van de ontwerpschets): 

• De huidige fietsoversteken (éénrichtingsverkeer) over de N65 aan weerszijden van het 
kruispunt worden gecombineerd tot één tweerichtingen oversteek ten oosten van het 
kruispunt. Het realiseren van deze éénzijdige fietsoversteek in twee richtingen maakt de 
verkeersafwikkeling op het kruispunt een stuk eenvoudiger. Dit leidt tot kortere cyclustijden, 
minder conflictsituaties en een betere doorstroming op de N65 en de kruisende wegen. 
Nadeel is wel dat het fietsverkeer dat van noord naar zuid rijdt een extra oversteek op de 
Boslaan moet maken. Dit nadeel kan worden ondervangen door deze oversteek op veilige 
wijze vorm te geven, middels een minirotonde. Ook het doorgaand fietsverkeer in 
oostwestrichting dat aan de noordzijde van de N65 fietst, dient gebruik te maken van de 
route via de Snippenlaan en dus van de nieuwe oversteek op de Boslaan. Een voordeel voor 
dit fietsverkeer is dat in de nieuwe route geen verkeerslichten zijn opgenomen en dus niet 
meer hoeft te worden gewacht op groen licht. 

• Extra opstelstroken op de Boslaan en op de Vijverbosweg, zodat er aparte opstelstroken 
komen voor linksafslaand, rechtdoorgaand en rechtsafslaand verkeer. De extra opstelstrook 
voor het autoverkeer op de Boslaan is mogelijk door de verplaatsing van het fietsverkeer naar 
de Snippenlaan. De extra opstelstroken vergroten de afwikkelingscapaciteit op de Boslaan en 
Vijverbosweg hetgeen ook leidt tot een betere doorstroming op de N65. 

• Op de N65 wordt de strook voor rechtsafslaand verkeer vanuit Tilburg (in de richting de 
Vijverbosweg) verlengd. 
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Uitsnede indicatieve ontwerpschets kruispunt Boslaan – Vijverbosweg (schetsen zijn nog niet definitief, er 
kunnen geen rechten aan worden ontleend) 

 
Kruispunt De Bréautélaan - Martinilaan 
Bij dit kruispunt vinden de volgende aanpassingen plaats (zie ook onderstaande uitsnede van de 
ontwerpschets): 

• De aansluiting voor autoverkeer vanaf De Bréautélaan op de N65 komt te vervallen. Deze 
afsluiting is noodzakelijk om de bouw mogelijk te maken van de onderdoorgang voor het 
langzaam verkeer (zie ook paragraaf 4.2.3). Deze afsluiting is al opgenomen in het Verkeer- 
en Vervoerplan en wordt nu via dit bestemmingsplan planologisch geregeld. De gekozen 
oplossing biedt nog steeds een goede bereikbaarheid voor het gebied Vught-Noord. Het 
autoverkeer moet daarbij wel gebruik maken van de John F. Kennedylaan of de Boslaan om 
Vught-Noord te bereiken. 

• De Martinilaan blijft in aangepaste vorm aangesloten op de N65. Op de N65 is alléén een 
rechtsafslaande verkeersbeweging mogelijk komend vanuit de richting Tilburg. Het verkeer 
dat uit de richting van ’s-Hertogenbosch komt en gebruik wil maken van de aansluiting bij de 
Martinilaan moet eerst voorbij het kruispunt rijden. Via een nieuw aan te leggen doorsteek in 
de middenberm van de N65 kunnen auto’s vervolgens keren en dan gebruik maken van de 
rechtsafstrook. Vanaf de Martinilaan kan het verkeer alleen rechtsaf de N65 oprijden in de 
richting ’s-Hertogenbosch. Vervolgens is het ook hier mogelijk via een keermogelijkheid in de 
middenberm van de N65 de rit in de richting van Tilburg te vervolgen. 
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Uitsnede indicatieve ontwerpschets kruispunt De Bréautélaan – Martinilaan (schetsen zijn nog niet definitief, 
er kunnen geen rechten aan worden ontleend) 

 
Belangrijkste reden voor deze reconstructie is het realiseren van een veilige oversteek voor het 
fietsverkeer door de aanleg van de onderdoorgang voor het langzaam verkeer. De fietsers die 
gebruik maken van de hoofdfietsroute naar onder andere het Maurick College, het 
Moleneindplein en het sportcomplex Bergenshuizen kunnen hierdoor hun route veilig afleggen. 
Ook voor het fietsverkeer vanuit de Vughtse Hoeve in de richting van 's-Hertogenbosch vormt 
de onderdoorgang een aantrekkelijke route. Door aanleg van de onderdoorgang neemt de 
verkeersveiligheid toe en verbetert daarnaast de doorstroming op de N65. 
 
Kruispunt John F. Kennedylaan - Helvoirtseweg 
Bij dit kruispunt wordt aan de noordzijde de bestaande tweerichtingen fietsoversteek over de 
N65 doorgezet tot aan de Lekkerbeetjenlaan. Aan de noordwestzijde van de John F. 
Kennedylaan wordt hiertoe een tweerichtingen fietspad aangelegd. Daarbij komt de huidige 
fietsoversteek over de John F. Kennedylaan direct ten noorden van de N65 te vervallen. Dit 
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maakt het mogelijk de hier gelegen verkeerslichtenregeling te vereenvoudigen. Tevens zijn extra 
opstelstroken voorzien: 

• op de John. F. Kennedylaan komen aparte stroken voor linksafslaand, doorgaand en 
rechtsafslaand verkeer. 

• op de Helvoirtseweg komt een extra strook voor linksafslaand verkeer. 

 
Uitsnede indicatieve ontwerpschets kruispunt John F. Kennedylaan – Helvoirtseweg (schetsen zijn nog niet 
definitief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend) 

 

4.3 Maatregelen op het tracé buiten de bebouwde kom 

4.3.1 Het parallelwegenplan buiten de bebouwde kom  

Voor het tracédeel buiten de bebouwde kom vormt de aanleg van parallelwegen een belangrijk 
onderdeel van het maatregelenpakket. In samenhang daarmee vindt ook een aanpassing plaats 
van het kruispunt van de Groenewouddreef met de N65.  
 
Buiten de bebouwde kom maakt de aanleg van parallelwegen het mogelijk een groot aantal  in- en 
uitritsituaties op de N65 te laten vervallen. Aan de noordzijde van dit tracédeel wordt tussen 
Helvoirt en restaurant In ’t Groene Woud over de gehele lengte een parallelweg gerealiseerd die 
ook een belangrijke functie heeft voor fietsers (zie ook bijgevoegde ontwerpschetsen). Vanaf de 
Groenewouddreef tot het Cromvoirtsepad is verder een vrijliggend, in twee richtingen te 
berijden, fietspad gelegen. Aan de zuidzijde is nagenoeg het gehele tracé van N65 voorzien van 
een vrijliggend fietspad. Alleen tussen de Sparrendalseweg en de Helvoirtseweg is over een klein 
deel sprake van medegebruik van een parallelweg door fietsers. 
 
In totaal verdwijnen ca. 12 bestaande op- en afritten op de N65. Voor het tracé buiten de 
bebouwde kom geldt dat alleen de Groenewouddreef in de nieuwe situatie aan de noordzijde 
rechtstreeks aangesloten is op de N65 (zie verder onder 4.3.2). Verder wordt het vrachtverkeer 
van en naar de bedrijven langs de Kruishoeveweg via de nieuwe parallelweg en het kruispunt 
Groenewouddreef ontsloten op de N65. Aan de zuidzijde blijft alleen bij De Dijk (nabij de 
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gemeentegrens met Haaren) nog een afrit liggen voor het verkeer komende vanaf Helvoirt. De 
oprit komt te vervallen, evenals de overige rechtstreekse aansluitingen op de N65. 
 
Via de parallelwegen blijven de aanwezige percelen ook voor het landbouwverkeer goed 
bereikbaar. Landbouwverkeer mag in de toekomst in principe géén gebruik meer maken van de 
N65. Gedeputeerde Staten kunnen op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 
ontheffing verlenen en in uitzonderlijke situaties landbouwverkeer toelaten op de N65. In een 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zijn deze situaties beschreven. 
 
Dankzij het opheffen van de in- en uitritten zal de doorstroming en de verkeersveiligheid op de 
N65 aanmerkelijk verbeteren. Er is immers veel minder sprake van grote snelheidsverschillen 
tussen het doorgaande autoverkeer en het afslaande en invoegende verkeer. Verwacht wordt dat 
met name het aantal kop-staartbotsingen hierdoor gaat verminderen.  

4.3.2 Kruispunt Groenewouddreef. 

De Groenewouddreef houdt in de toekomst een T-aansluiting op de N65. Hier wordt wel een 
nieuwe verkeersregelinstallatie geplaatst. Dit maakt het tevens mogelijk om voor fietsers een extra 
met verkeerslichten beveiligde oversteek van de N65 te realiseren.  

 
Uitsnede indicatieve ontwerpschets kruispunt Groenewouddreef (schetsen zijn nog niet definitief, er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend) 

 
Bij het ontwerp van de nieuwe aansluiting van de Groenewouddreef op de N65 is o.a. rekening 
gehouden met het volgende: 

• De bochtstralen van vrachtwagens die bij het restaurant In ’t Groene Woud of een van de 
bedrijven langs de Kruishoeveweg moeten zijn. 

• De ontsluiting van het terrein van restaurant In ’t Groene Woud en de daar aanwezige 
parkeerplaatsen. 

 
Dit heeft ertoe geleid dat de aansluiting ten opzichte van de huidige ligging circa 25 meter is 
opgeschoven in oostelijke richting (zie ook bijgevoegde schets). Hierdoor wordt het aantal 
parkeerplaatsen dat als gevolg van de aanleg van de aansluiting bij het restaurant moet worden 
opgeheven beperkt blijft. Daarmee wordt de nieuwe aansluiting voor een klein deel geprojecteerd 
op een naastgelegen bolle akker. 
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4.4 Effecten maatregelen op verkeersintensiteiten 

De voorgestelde maatregelen hebben gevolgen voor de verkeersintensiteiten. Dit geldt niet alleen 
voor de N65, maar ook voor de wegen in de omliggende woonbuurten. De gevolgen zijn in beeld 
gebracht en hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de afwegingen bij de keuze van de 
maatregelen.  
 
Voor de berekening van de toekomstige intensiteiten is gebruik gemaakt van het verkeersmodel 
dat Goudappel Coffeng BV voor de regio 's-Hertogenbosch heeft ontwikkeld. Onderzocht is 
welke verkeerseffecten verwacht kunnen worden als gevolg van de voorgenomen maatregelen. 
Hiertoe zijn voor het jaar 2020 twee varianten met elkaar vergeleken: de toekomstige situatie 
zonder de maatregelen (autonome ontwikkeling) en de toekomstige situatie met de voorgenomen 
maatregelen op de N65 (voorkeurssituatie). Bij het vergelijken van de twee varianten is uitgegaan 
van een tiental meetpunten op die locaties waar de intensiteiten als gevolg van de voorgenomen 
maatregelen veranderen. In onderstaande figuur zijn deze meetpunten weergegeven. 
 

 
Figuur Meetpunten etmaalintensiteiten 2020 
 
In bijgaande tabel en zijn de etmaalintensiteiten van werkdagen weergegeven voor de autonome 
ontwikkeling en voor de voorkeurssituatie in 2020. Tevens zijn de verschillen aangegeven in toe- 
en afname, zowel in totaal aantal verkeersbewegingen, als in percentages. Als gevolg van de uit te 
voeren maatregelen neemt de etmaalintensiteit op de N65 ten zuiden van de kruising met de 
Boslaan/Vijverbosweg licht toe, terwijl de intensiteiten ten noorden van dit kruispunt afnemen. 
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Het verkeer dat in de situatie zonder onderdoorgang gebruik maakt van De Bréautélaan verdeelt 
zich na het afsluiten van deze straat over de Boslaan en John F. Kennedylaan. In beide straten 
neemt de etmaalintensiteit toe met respectievelijk 11% en 18%. Deze wegen zijn in het VVP 
aangewezen als gebiedsontsluitingswegen. De inrichting van deze wegen wordt ook afgestemd op 
deze ontsluitingsfunctie.  
 
Door het afsluiten van de aansluiting van De Bréautélaan en de overige niet geregelde 
aansluitingen op de N65 (aansluitingen Visélaan, Van Houwelingenplantsoen en Zonneweilaan) 
stroomt het verkeer op de N65 beter door. Hierdoor is sprake van minder conflictpunten, 
hetgeen weer ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Na afsluiting van De Bréautélaan (bij de 
aanleg van de onderdoorgang) neemt de intensiteit op het eerste deel vanaf de N65 vrijwel af tot 
nul. Op overige delen varieert de afname van 5% tot maximaal 53%. Alleen op het deel van De 
Bréautélaan tussen de Heiweg en Leekerbeetjenlaan neemt de intensiteit toe met 21%. Ook op 
delen van de Berkenheuveldreef en Heiweg nemen de intensiteiten af. 
 
De afsluiting van De Bréautélaan heeft verder tot gevolg dat het verkeer vanuit de directe 
omgeving van De Bréautélaan via de omliggende straten naar de Boslaan en de John F. 
Kennedylaan gaat rijden. Volgens de berekeningen van het verkeersmodel is de toename van het 
verkeer voornamelijk terug te vinden op de Eikenlaan en de Lekkerbeetjenlaan. Op het gedeelte 
van de Lekkerbeetjenlaan tussen De Bréautélaan en de Zonneweilaan neemt het verkeer als 
gevolg van de afsluiting met circa 35% tot 40% toe. De intensiteit bedraagt circa 1.300 
mvt/etmaal. Het betreffende deel van de Lekkerbeetjenlaan is in het VVP aangeduid als 
gebiedsontsluitingsweg. De inrichting van deze weg is zodanig dat een toename van het verkeer 
in verkeerskundig opzicht geen probleem vormt.  
 
Op de Eikenlaan neemt het aantal autoritten toe met circa 30%. De intensiteit bedraagt ter 
hoogte van De Bréautélaan 1.100 mvt/etmaal en 2.000 ter hoogte van de Boslaan. Ook deze 
toename van het verkeer levert in verkeerskundig opzicht geen problemen op. 
 
Verkeersstudie Witteveen+Bos 
Via zogenaamde microverkeerssimulatie met het simulatiemodel Vissum is het effect berekend 
van de maatregelen aan de kruispunten en de beperking van het aantal in/uitritten op de N65. In 
deze microsimulatie is bijvoorbeeld ook het effect van groene golven en pieken in 
verkeersaanbod meegenomen. De resultaten van het onderzoek zijn  vastgelegd in drie 
rapportages: 

• Uitwerken maatregelen N65, kruispunten in Vught (november 2005) 

• Aanvullende variantstudie N65 (december 2006). 

• Beoordeling eerder onderzoek op basis van nieuwe verkeerscijfers (april 2008). 

Meetpunt Beschrijving Etmaalintensiteit 2020 
Autonome situatie 

Etmaalintensiteit 2020 
Voorkeurssituatie 

Wijziging 

1 N65 ten zuiden van de Boslaan  54.900  55.200  +300 (1%) 
2 Boslaan   7.600  8.400  +800 (11%) 
3 Vijverbosweg  8.400  8.400 -/- 
4 N65 tussen Boslaan en Martinilaan  58.200  57.700  -500 (-1%) 
5 De Bréautélaan  2.500  0  -2.500 (-100%) 
6 Martinilaan  5.300  4.900  -400 (-8%) 
7 N65 tussen Martinilaan en John F. 

Kennedylaan 
 60.000  59.700  -300 (-1%) 

8 John F. Kennedylaan  6.100  7.200  +1.100 (18%) 
9 Helvoirtseweg  8.500  8.400  -100 (-1%) 
10 N65 ten noorden van de John F. 

Kennedylaan 
 59.500  59.300  -200 (-/-) 
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De simulatie maakt het mogelijk een aantal varianten met kruispuntoplossingen te vergelijken op 
een aantal aspecten, bijvoorbeeld gemiddelde snelheden, verliestijden, reistijden van 
(vracht)auto’s, fietsers en voetgangers. Op basis hiervan kan weer een inschatting worden 
gemaakt van de baten van de maatregelen, bijvoorbeeld als gevolg van een vermindering van de 
verliestijden. De conclusie is dat de gekozen oplossing het beste scoort als gekeken wordt naar 
bijvoorbeeld verliestijdvermindering voor personenauto’s, terwijl de restcapaciteit maximaal is ten 
opzichte van de andere onderzochte varianten. Voor een uitgebreide beschrijving van de 
varianten en de resultaten van de simulatie wordt verwezen naar de bovengenoemde rapportages. 

4.5 Restaurant In ’t Groene Woud 

Nabij de aansluiting van de Groenewouddreef op de N65 ligt restaurant In ’t Groene Woud. De 
eerste bebouwing is hier in 1810 opgericht ten tijde van de aanleg van de Helvoirtseweg als 
verbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg. Al geruime tijd is de locatie in gebruik als 
rustpunt en horecagelegenheid voor het (auto)verkeer op de N65. Daarnaast maken ook 
recreatieve fietsers gebruik van het restaurant. 
 
De eigenaar van het restaurant heeft de gemeente gevraagd medewerking te verlenen aan een 
gefaseerde uitbreiding van de bebouwing op het terrein. Deze uitbreiding is volgens hem nodig 
om ook in de toekomst een rendabele horecafaciliteit te kunnen exploiteren. De eerste fase 
betreft een uitbreiding van het restaurant met 250 m2 in oostelijke richting. Met deze uitbreiding 
krijgt het huidige gebouw een symmetrische vorm. De tweede fase bestaat uit een uitbreiding van 
350 m2, in de vorm van een multifunctionele zaal op het achterterrein met 10 hotelkamers op de 
verdieping. Ook worden in deze fase de facilitaire voorzieningen uitgebreid. 
 
De gemeente heeft in dit bestemmingsplan het verzoek deels gehonoreerd. De uitbreiding 1e fase 
is opgenomen als direct te realiseren bebouwing. Mede rekening houdend met de bestaande 
bebouwing op het perceel is een bouwvlak opgenomen van circa 50 bij 40 meter. Binnen dit 
bouwvlak mag maximaal 1.200 m2 aan bruto vloeroppervlakte worden opgericht. Verder maakt 
de bestemmingsomschrijving het mogelijk de huidige restaurantfunctie uit te breiden met logies 
en het exploiteren van een zaalaccommodatie. Om te zorgen voor een goede landschappelijke 
inpassing van de bebouwing is ten noorden van het bouwblok een groenzone van 5 meter breed 
opgenomen. 
 
Een verdere uitbreiding is pas mogelijk, nadat burgemeester en wethouders ontheffing hebben 
verleend. Van deze ontheffing kan alleen gebruik worden maken, indien aangetoond is dat 
voldoende parkeerplaatsen op het terrein van het restaurant gerealiseerd kunnen worden. Hierbij 
worden de volgende parkeernormen gehanteerd: 

• 13 parkeerplaatsen per 100 m2 aan bruto oppervlakte voor het gebruik als restaurant. 

• 1,5 parkeerplaats per hotelkamer. 

• 7 parkeerplaatsen per 100 m2 aan bruto oppervlakte voor het gebruik als zaalaccommodatie. 

 
Niet overgenomen is het verzoek om een extra parkeerterrein te realiseren op een perceel ten 
oosten van het huidige perceel van het restaurant.  
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5. MILIEUASPECTEN EN RANDVOORWAARDEN  
 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is nader ingegaan op de diverse milieuaspecten en randvoorwaarden die van 
belang zijn voor het plangebied. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

• Wegverkeerslawaai. 

• Externe veiligheid. 

• Luchtkwaliteit. 

• Waterhuishouding en watertoets. 

• Bodemonderzoek. 

• Flora en fauna. 

• Archeologie. 

5.2 Wegverkeerslawaai 

Bureau Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs bv heeft onderzoek verricht naar de akoestische 
gevolgen van de in hoofdstuk 4 aangegeven verkeersmaatregelen. In deze paragraaf worden de 
belangrijkste resultaten van dit onderzoek toegelicht. Eerst wordt kort het wettelijk kader 
aangegeven, zoals dat in de Wet geluidhinder is vastgelegd. 

5.2.1 Wet geluidhinder (Wgh) 

Indien een weg wordt aangepast, dient er in een aantal gevallen een akoestisch onderzoek plaats 
te vinden. Bijvoorbeeld bij het verleggen van een rijstrook of de aanleg van een extra rijstrook. 
Ook een verandering in de hoogteligging van een weg kan een reden zijn om een akoestisch 
onderzoek uit te voeren, zolang deze verandering in hoogteligging niet veroorzaakt wordt door 
het aanbrengen van geluidsarm asfalt of normaal onderhoud. Het aanbrengen van een nieuwe 
stillere deklaag tussen de kruispunten op de N65 is geen reden voor een akoestisch onderzoek. 
 
Er is pas sprake van reconstructie als er een wijziging aan de weg plaatsvindt en de 
geluidsbelasting in de toekomst ten opzichte van de grenswaarde met 2 dB of meer wordt 
verhoogd. Hierbij worden waarden vanaf 1,5 dB naar boven afgerond. Als het verschil dus 1,50 
dB of meer is, is er sprake van “reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder” en dient er 
onderzoek verricht te worden naar geluidwerende maatregelen. 
 
In 1979 is de Wet geluidhinder (Wgh) in werking getreden en zijn alle rechten en plichten van de 
wegbeheerder en burger vastgelegd voor zover het gaat om de aanleg van een nieuwe weg of de 
aanpassing van een bestaande weg. Voor de geluidhinder bij bestaande woningen is de Wgh op 1 
maart 1986 uitgebreid met een aantal artikelen. Indien de geluidbelasting op 1 maart 1986 op een 
bestaande woning hoger was dan 60 dB(A)1, dan komt deze woning op enig moment in 
aanmerking voor een zogenaamde sanering. Dit geldt echter niet voor de volgende woningen: 

• Woningen die zijn gebouwd ná 1 januari 1982 conform een bestemmingsplan waarbij de Wgh 
is toegepast. 

• Woningen in zones van wegen die zijn aangelegd ná 1 januari 1982 conform een 
bestemmingsplan waarbij de Wgh is toegepast. 

                                                 
. 1 Tot 1 januari 2007 gold een drempel van 55 dB(A). Omdat de woningen in de nabijheid van de N65 voor 1 januari 
2007 zijn aangemeld bij het Ministerie van VROM, geldt in dit geval de drempel van 55 dB(A) 
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• Woningen in zones van wegen die zijn aangelegd of gereconstrueerd ná 1 januari 1982 zonder 
wijziging van een bestemmingsplan. 

 
Bij het onderzoek naar sanering van woningen wordt eerst de geluidbelasting op de woningen in 
1986 bepaald. Op basis van de hierboven beschreven regels wordt daarna bekeken welke 
woningen vallen onder de definitie van saneringswoningen. Vervolgens wordt voor deze 
woningen de toekomstige geluidbelasting (10 jaar ná gereedkomen van de werkzaamheden) 
bepaald en wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de 
voorkeursgrenswaarde. Deze voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB. 
 
Tussen de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat is de afspraak gemaakt dat 
Rijkswaterstaat bij capaciteitsuitbreidingen van wegen de saneringsmaatregelen uit eigen budget 
zal financieren. Hiervoor geldt de zogenaamde R/S-regeling. In de situatie van de N65 is de 
regeling alleen van toepassing voor de wegdelen waar daadwerkelijk een fysieke wijziging van de 
weg plaatsvindt: 

• De verlenging van de opstelvakken bij het kruispunt Boslaan/Vijverbosweg. 

• De beide keerlussen op de N65. 

• De verlenging van een opstelvlak en het plaatsen van een verkeerslichtenregeling bij de 
kruising met de Groenewouddreef. 

 
Indien uit het onderzoek naar voren komt dat er sprake is van een ‘reconstructie in de zin van de 
Wet geluidhinder’, dient binnen de zone van de betreffende wegdelen onderzoek verricht te 
worden naar het treffen van geluidwerende maatregelen. Hierbij geldt de volgende 
voorkeursvolgorde: 

• Bronmaatregelen, zoals geluidreducerende wegdekken: één van de maatregelen die 
Rijkswaterstaat wil treffen is het aanbrengen van geluidsreducerende dunne deklaag. 

• Overdrachtsmaatregelen, zoals het plaatsen van geluidsschermen en –wallen. 

• Maatregelen aan de ontvangerskant, zoals gevelisolatie.  
 
Als blijkt dat er na het toepassen van eventuele geluidwerende maatregelen nog steeds sprake is 
van overschrijdingen van de voorkeursgrenswaarden, dan moet er voor de desbetreffende 
woningen een hogere waarde worden aangevraagd. Bij gemeentelijke wegen is de gemeente zelf 
geheel verantwoordelijk voor de aanvraag en verlening. Bij Rijkswegen dient Rijkswaterstaat als 
wegbeheerder een verzoek in bij de provincie Noord-Brabant om een hogere waarde te verlenen.  

5.2.2 Resultaten akoestisch onderzoek reconstructie 

In eerste instantie is onderzocht in hoeverre er sprake is van een reconstructie in de zin van de 
Wet geluidhinder. In het ‘Akoestisch onderzoek reconstructie rijksweg N65 te Vught’ (Caubergh-
Huygen d.d. 15 januari 2008) zijn de volgende conclusies getrokken: 

• Op één waarneempunt bij de N65 wordt een toename berekend van afgerond 3 dB. Het gaat 
om de bovenste bouwlaag van het bouwblok Park Crayenstein 30-36. Ook bij de 
Kruishoeveweg wordt op één waarneempunt een toename berekend van afgerond 3 dB. Het 
gaat om de woning Kruishoeveweg 1. In beide gevallen is dus sprake van een reconstructie.  

• De berekende toename op de overige waarneempunten van de geluidsbelasting bedraagt 
maximaal 1,2 dB. 

• De berekende afname van de geluidsbelastingen bedraagt maximaal 4,5 dB. 
 
Nu er sprake is van een reconstructiesituatie, dient er formeel een maatregelenonderzoek plaats te 
vinden. Aangezien reeds geluidsarm asfalt wordt toegepast en het aantal woningen in beide 
situaties beperkt is, leidt dit maatregelenonderzoek tot de conclusie dat een overschrijding niet te 
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vermijden is. Op verzoek van Rijkswaterstaat dient Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
daarom een hogere waarde te verlenen voor de woningen in het pand Crayenstein 30-36. Voor de 
woning Kruishoeveweg 1 dienen burgemeester en wethouders de hogere waarde vast te stellen. 
Hierbij geldt in beide gevallen voor de geluidgevoelige ruimten in de woningen een maximaal 
toelaatbare geluidbelasting van 33 dB. Middels een gevelonderzoek zal moeten worden 
vastgesteld of deze waarde wordt overschreden. Bij overschrijding moeten geluidisolerende 
maatregelen worden getroffen. 
 
Bij de overige wegen en kruispunten - Boslaan, Vijverbosweg, Martinilaan, John F. Kennedylaan 
en de Helvoirtseweg - wordt geen toename berekend van 2 dB(A) of meer. Hier is dus geen 
sprake van een reconstructie in de zin van de Wgh. 
 
Parallelwegen 
Een deel van de nieuw aan te leggen parallelwegen wordt uitgevoerd als een 30km/uur-weg, 
waarvoor geen zone van toepassing is. Bij de parallelwegen in het buitengebied geldt een 
maximum snelheid van 60 km/uur. Deze zijn daarmee wel gezoneerd. Het gaat hierbij om de 
parallelwegen tussen de restaurant In ’t Groene Woud en de Torenstraat/Oude Rijksweg en aan 
de zuidoostzijde tegenover de aansluitingen Groenewouddreef en Kruishoeveweg. Berekeningen 
tonen aan dat ten gevolge van de aanleg van deze nieuwe parallelwegen de voorkeursgrenswaarde 
op bestaande woningen niet wordt overschreden. Daarmee stelt de Wgh geen restricties aan de 
realisering van de parallelwegen evenwijdig aan de N65.  

5.2.3 Resultaten akoestisch onderzoek saneringsprogramma 

Het onderzoek naar plaatsing van geluidsschermen vindt plaats in het kader van het 
saneringsprogramma van de gemeente Vught. Het is daarmee geen direct onderdeel van het 
bestemmingsplan, maar heeft betrekking op de sanering van bestaande situaties. Het is voor het 
bestemmingsplan van belang te weten of er geluidsschermen geplaatst gaan worden langs de N65. 
In de voorschriften van het bestemmingsplan moeten deze zogenaamde ‘bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde’ juridisch mogelijk gemaakt worden. 
 
Het bureau Cauberg-Huygen heeft in het kader van het saneringsprogramma onderzoek verricht 
naar de noodzaak en doelmatigheid van de plaatsing van geluidsschermen. Hiertoe is de 
rapportage “Doelmatigheidsonderzoek saneringschermen Rijksweg N65 te Vught 
(variantenonderzoek d.d. 27 augustus 2007)” opgesteld. Naast de doelmatigheid zijn ook de 
mogelijkheden voor een goede ruimtelijke inpasbaarheid van de schermen van groot belang. 
Voordat op de resultaten van het doelmatigheidsonderzoek wordt ingegaan, wordt hieronder 
eerst gekeken naar de ruimtelijke inpasbaarheid. 
 
Ruimtelijke inpasbaarheid geluidsschermen 
Bij het beoordelen van de ruimtelijke inpasbaarheid van schermen spelen onder meer de 
volgende aspecten een rol:  

• Passen de schermen in het ruimtelijk beeld.  

• Is er fysieke ruimte aanwezig.  

• Bestaan er bezwaren ten aanzien van aspecten als sociale veiligheid etc.  
 
Uitgangspunt is dat eventuele schermen ruimtelijk inpasbaar moeten zijn en geen afbreuk doen 
aan de karakteristieken van de weg (zie ook paragraaf 3.2). Ten aanzien van de ruimtelijke 
karakteristiek kan een onderscheid gemaakt worden in het gedeelte vóór en het gedeelte na de 
John F. Kennedylaan. Komend vanaf het oosten heeft de N65 tot aan de John F. Kennedylaan 
een meer binnenstedelijk karakter. Hier domineert de verkeersfunctie van de weg en doen 
voorzieningen als schermen geen afbreuk aan het beeld, mits ruimtelijk goed ingepast 
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(vormgeving en hoogte schermen). Vanaf de John F. Kennedylaan moet zorgvuldig gezocht 
worden naar aansluiting bij de stedenbouwkundige en landschappelijke karakteristieken. Het 
brede groene profiel van de weg en de aanwezige laanstructuur heeft hier een hoge ruimtelijke 
kwaliteit. Ook het doorzicht naar achterliggende villabebouwing en open groengebieden is 
waardevol. Het volledig inpakken van de weg met geluidsschermen zou afbreuk doen aan deze 
ruimtelijke identiteit. Bovendien zou dit de barrièrewerking die de N65 heeft voor Vught alleen 
maar versterken.  
 
Voorts geldt dat de fysieke ruimte die beschikbaar is langs dit deel van de N65 voor de aanleg van 
geluidsschermen beperkt is. De te handhaven laanstructuur laat niet veel ruimte over voor een 
goede inpassing. Ook is het niet wenselijk een hoog scherm (hoger dan 1,5 meter) te plaatsen 
tussen het fietspad en de weg, omdat hiermee de sociale veiligheid op het fietspad in het geding 
komt. Het plaatsen van schermen aan de buitenzijde van het fietspad, aan de zijde van de 
woningen, gaat ten koste gaat van het geluidswerende effect. Dan moet het scherm immers op 
diverse plaatsen worden onderbroken om de percelen bereikbaar te houden.  
 
Doelmatigheid van de schermen 
Het is relatief kostbaar om voor een beperkt aantal woningen en/of een geringe overschrijding 
van de voorkeursgrenswaarde geluidsschermen aan te leggen. Daarom wordt door Rijkswaterstaat 
en het ministerie van VROM het zogenaamde “doelmatigheidscriterium” gesteld. Aan de hand 
van dit criterium wordt bekeken of de kosten van de maatregel in verhouding zijn met het effect 
ervan. De toets bestaat uit het vergelijken van de maximale schermkosten met de te verwachten 
werkelijke schermkosten. Indien de werkelijke kosten de maximale kosten niet overschrijden, is 
de afscherming doelmatig en wordt het scherm als doelmatig beoordeeld. Indien de kosten van 
het gewenste scherm meer bedragen dan de berekende maximale schermkosten, is er geen sprake 
van een doelmatig scherm. Het rijk stelt dan geen geld beschikbaar om het scherm te plaatsen. In 
dat geval moet gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van gevelmaatregelen. 
Bij het bepalen van de maximale schermkosten spelen dus de geluidbelastingen en vooral het 
aantal gehinderde saneringswoningen een belangrijke rol.  
 
In het onderzoek van Caubergh-Huygen is de doelmatigheid onderzocht van het plaatsen van 
schermen op zeven locaties langs de N65. Daarbij zijn per locatie weer vijf varianten beoordeeld 
met schermen variërend in hoogte van 1,0 tot 5,0 meter (in stappen van één meter). Uitgangspunt 
is dus het afschermen van zoveel mogelijk woningen. Om de realisatie van een scherm te 
rechtvaardigen, dient minimaal één woning te worden afgeschermd. Per locatie is beoordeeld of 
er een doelmatig scherm geplaatst kan worden en welke schermhoogte de meest efficiënte 
afscherming biedt. Maatstaf is daarbij de meest gunstige verhouding tussen de werkelijke 
schermkosten (gerelateerd aan schermlengte en schermhoogte) en de maximale schermkosten. 
 
De conclusies uit het akoestisch onderzoek luiden als volgt (zie ook bijgaande figuur):  

• De schermen op de locaties A, C, D en E op de locaties ten noordoosten van de kruising met 
de John F. Kennedylaan zijn doelmatig, omdat achter deze schermen een relatief hoog aantal 
saneringswoningen in een klein gebied ligt (hoge concentratie aan saneringswoningen). Het 
scherm op locatie C is doelmatig vanaf een hoogte van 1,0 meter. Voor de overige schermen 
dient een minimale schermhoogte van 3,0 meter te worden gerealiseerd. 

• Achter het scherm op locatie B  liggen geen saneringswoningen, waardoor er geen doelmatig 
scherm gerealiseerd kan worden. 

• Eventuele schermen ten zuidwesten van het kruispunt van de N65 met de John F. 
Kennedylaan (locaties F en G) kunnen niet doelmatig worden uitgevoerd, omdat ter plaatse 
van deze schermen verspreid in een groot gebied slechts een gering aantal saneringswoningen 
ligt.  
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Conclusie 
Zowel uit het oogpunt van ruimtelijke inpasbaarheid, als uit het doelmatigheidsonderzoek blijkt 
dat geluidsschermen alleen ten noordoosten van het kruispunt met de John F. Kennedylaan 
(locaties A, C, D en E) verantwoord geplaatst kunnen worden. In dit bestemmingsplan wordt het 
dan ook juridisch mogelijk gemaakt om ten noordoosten van dit kruispunt schermen te realiseren 
tot een hoogte van maximaal 5,00 meter. De uiteindelijke hoogte en vormgeving van de 
schermen wordt niet in het kader van dit bestemmingsplan bepaald, maar is onderdeel van het 
saneringsprogramma van de gemeente Vught. 

5.3 Externe veiligheid 

Bij externe veiligheid gaat het om de gevaren die de directe omgeving loopt in het geval er iets 
mis mocht gaan tijdens de productie, het behandelen of het vervoer van gevaarlijke stoffen. De 
kans op en de gevolgen van mogelijke ongevallen zijn te berekenen in een risicoanalyse. Met de 
risicoanalyse is voor elke willekeurige locatie langs een route van gevaarlijke stoffen (weg, 
binnenwater, spoor), de zogenaamde mobiele bronnen, het risico voor de omgeving te 
berekenen. Eenzelfde berekening kan worden gemaakt voor stationaire inrichtingen waar 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn (chemische installaties, vuurwerkfabrieken, LPG installaties, 
etc.). Hiervoor geldt het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (in combinatie met de Regeling 
Externe Veiligheid Inrichtingen) dat in oktober 2004 van kracht is geworden. 
 
Bij onderzoek in het kader van externe veiligheid ten gevolge van gevaarlijke stoffen wordt 
onderscheid gemaakt in twee grootheden. Het betreft het plaatsgebonden risico (PR), en het 
groepsrisico (GR). Met het GR en PR kan de relatie worden uitgedrukt tussen activiteiten met 

Figuur 5.1: Positie evt. geluidschermen langs de 
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gevaarlijke stoffen en hun omgeving. De beoordeling van het risico vindt onder meer plaats op 
de gevolgen die ontstaan voor (beperkt) kwetsbare bestemmingen (wonen, werken, recreëren). 
Het PR en het GR worden in bijlage 2 nader omschreven.  
 
Het PR vanwege N65 levert geen belemmeringen op voor de wijziging in het bestemmingsplan. 
Nader onderzoek naar de toekomstige situatie is niet nodig, aangezien de wijzigingen in het 
bestemmingsplan niet zal leiden tot meer/andere routes van gevaarlijke stoffen en dus 
overschrijding van het PR. 
 
Zowel in de huidige situatie als de toekomstige situatie wordt in het studiegebied voldaan aan de 
oriënterende waarde van het groepsrisico. Nader onderzoek naar de toekomstige situatie is niet 
nodig, aangezien de wijzigingen in het bestemmingsplan niet zullen leiden tot meer/andere routes 
van gevaarlijke stoffen en dus overschrijding van de oriënterende waarde. 

5.4 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is titel 5.2 van de gewijzigde Wet milieubeheer in werking getreden. Deze 
titel heeft betrekking op ‘luchtkwaliteitseisen’ en vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Hierin 
is aangegeven op welke wijze met het aspect luchtkwaliteit rekening moet worden gehouden bij 
de besluitvorming over ruimtelijke plannen. De uitvoeringsregels voor het bepalen van de 
luchtkwaliteit en de bijdrage van een plan daarin zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel van 
Bestuur en drie Ministeriële Regelingen die eveneens vanaf november 2007 van kracht zijn 
geworden.  
 
Caubergh-Huygen heeft in april 2008 onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit die samenhangen met de uitvoering van de voorgenomen maatregelen (‘Onderzoek 
luchtkwaliteit wegverkeer Reconstructie N65 Vught’). In het onderzoek is de luchtkwaliteit langs 
de N65 inzichtelijk gemaakt voor de autonome situatie zonder reconstructie en de toekomstige 
situatie na reconstructie. Daartoe zijn met het model GeoSTACKS+ (versie 2.0) de concentraties 
berekend van de voor de luchtkwaliteit maatgevende stoffen NO2 en PM10. De berekeningen zijn 
uitgevoerd voor de parameters: jaargemiddelde NO2, jaargemiddelde concentraties PM10 en het 
aantal overschrijdingen van de grenswaarde voor de 24-uurgemiddelde concentratie PM10. 
 
In bijlage II van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden opgenomen die gelden voor de 
onderzochte parameters. Uit het onderzoek blijkt dat deze grenswaarden worden gerespecteerd  
in de situatie na reconstructie. Gelet ook op het gestelde in artikel 5.16 van de Wet milieubeheer 
vormt het aspect luchtkwaliteit daarmee geen belemmering voor de uitvoering van de 
maatregelen, zoals die in dit bestemmingsplan zijn opgenomen. 

5.5 Waterhuishouding en watertoets 

Met het Waterschap De Dommel is op 20 februari 2008 vooroverleg gepleegd om tijdig inzicht te 
krijgen in voor het plangebied relevante belangen en aspecten. Als algemeen beleid geldt dat ter 
voorkoming van (grond)wateroverlast en ter vermindering van de verdroging de ruimte zodanig 
wordt bestemd, ingericht en gebruikt dat water zo goed mogelijk wordt vastgehouden in het 
gebied. Als dat niet voldoende is worden maatregelen genomen om water te bergen. Pas in laatste 
instantie wordt zo nodig water afgevoerd. Deze prioriteitenvolgorde (vasthouden – bergen – 
afvoeren) wordt aangeduid als de ‘drietrapsstrategie waterkwantiteit’ . Voorts is het belangrijk dat 
geen vervuiling optreedt naar het grond- en oppervlaktewater. Indien nodig moeten eventueel 
(aanvullende) maatregelen getroffen om schone en vuile waterstromen gescheiden te houden. Pas 
wanneer ook dat onvoldoende uitkomst biedt, is zuiveren van de vuile waterstromen aan de orde. 
Deze prioriteitenvolgorde (voorkomen – scheiden – zuiveren) wordt aangeduid als de 
‘drietrapsstrategie waterkwaliteit’.  
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Watersysteem N65 
De ont- en afwatering van de N65 wordt in principe geheel gevormd door de aan weerszijden 
van de weg gelegen berm- of zaksloten. De bermsloten worden zoveel mogelijk uitgevoerd als 
niet-permanent watervoerende watergangen. Gezien vanuit de as van de weg watert de weg naar 
de buitenzijde af. Waar mogelijk infiltreert het water in de berm. Berging vindt plaats in de 
bermsloten. Bij het ontwerp van de bermsloten is uitgegaan van de maximale waterpeilen in de 
verschillende peilgebieden. Dit is een veilige aanname aangezien in dit geval de bermsloten ten 
alle tijden kunnen afwateren en niet beïnvloed worden door hoge waterstanden op het 
ontvangende water. 
 
Gevolgen maatregelen N65 
Bij uitvoering van de voorgenomen maatregelen op de N65 wijzigt de waterhuishouding niet 
ingrijpend. Het betreft immers hoofdzakelijk het opheffen van diverse aansluitingen op de N65 
in combinatie met de aanleg van parallelwegen. Bij de op te heffen aansluitingen gaat het om: 

• Diverse dammen/toegangen vanaf agrarische percelen in het buitengebied. 

• Een aantal wegen die op dit moment zonder verkeersregelinstallatie direct ontsluiten op de 
N65. 

• De opritten van diverse aanliggende woningen en bedrijven. 
Bij het opheffen van deze aansluitingen wordt verharding verwijderd.  
 
Een toename van verharding vindt met name plaats in het buitengebied bij de aanleg van de 
parallelwegen. Per saldo leveren deze aanpassingen aan de N65 daarmee nauwelijks of geen 
toename op van het verharde oppervlakte (zie ook bijgevoegde ontwerpschetsen in bijlage 1). 
 
Onderdoorgang langzaam verkeer 
Voor de waterhuishouding is verder van belang de aanleg van de onderdoorgang voor het 
langzaam verkeer ter hoogte van de Martinilaan/De Bréautélaan. Bij het ontwerp van de 
onderdoorgang is uitgegaan van een bui die eens is de 250 jaar voorkomt (200 liter per seconde 
per ha). Het hemelwater wordt verzameld in een pompput en van daaruit geloosd op de zaksloot 
aan de zuidoostzijde van de N65. Theoretisch is de maximale afvoerbehoefte van de totale 
onderdoorgang berekend op ca. 85-90 m3/uur. Bij lozingen boven de 40 m3/uur is een 
vergunning vereist van het Waterschap. 

5.6 Bodemonderzoek 

De rijksoverheid heeft gedragslijnen vastgesteld inzake de bodemverontreiniging van gronden die 
de staat in eigendom heeft. Om hier invulling aan te geven heeft Rijkswaterstaat gekozen voor 
een gestructureerde aanpak van de gronden die bij het ministerie in beheer zijn. Daarbij is o.a. 
voor alle rijkswegen een selectie uitgevoerd aan de hand van de criteria uit de gedragslijnen. 
Hieruit zijn voor de N65 drie locaties in Vught gekomen waar aanvullend onderzoek zou moeten 
plaatsvinden: 

• Een voormalig opslagterrein nabij de Vosseklem (deze ligt buiten het plangebied van de N65 
en maakt daarom geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan). 

• Mijnsteen in de middenberm. 

• Een voormalig benzinestation (nabij het kruispunt Boslaan-Vijverbosweg). 
 
Deze aanvullende onderzoeken hebben plaatsgevonden in 2001. De conclusies luiden als volgt: 

• Mijnsteen is op verschillende locaties nader onderzocht, hieruit blijkt dat er geen aanleiding is 
voor een vervolgonderzoek. 
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• Voor het voormalig benzinestation wordt op grond van een oriënterend onderzoek 
geadviseerd een nader bodemonderzoek te laten verrichten. Dit onderzoek is in 2006 verricht 
door Aveco de Bondt. Conclusie is dat sprake is van een sterk verhoogd gehalte aan PAK in 
de laag van 1,0 tot 1,2 meter onder maaiveld. Deze verontreiniging is te relateren aan 
bijmengingen met puin en kolengruis. In de bovenliggende lagen zijn maximaal licht 
verhoogde gehalten met PAK aangetoond. Advies is verder bij eventuele 
grondwerkzaamheden de vrijkomende gronden te verwerken binnen de begrenzing van het 
perceel. Er is geen dringende noodzaak tot sanering. 

 
Gezien de uitgevoerde onderzoeken en het huidige gebruik als (snel)weg is de verwachting dat er 
zich geen ernstige bodemverontreinigingen voordoen in het plangebied. Het is verder wettelijk 
geregeld dat bouwactiviteiten pas kunnen plaatsvinden als de bodem geschikt is (of geschikt is 
gemaakt) voor het beoogde doel. De nu beoogde verkeersmaatregelen worden echter niet tot 
dergelijke bouwactiviteiten gerekend. De regels over kwaliteit van bodem en grond zijn derhalve 
niet van toepassing. Bij de aanleg van de onderdoorgang bij De Bréautélaan-Martinilaan komt wel 
grond vrij die afgevoerd gaat worden. Deze af te voeren grond zal nog nader onderzocht moeten 
worden om de kwaliteit ervan te bepalen. Dit onderzoek vindt plaats bij de voorbereiding van de 
daadwerkelijke uitvoering van de onderdoorgang. 

5.7 Flora en fauna 

 
Flora- en faunawet 
De bescherming van specifieke soorten is in Nederland geregeld via de Flora- en faunawet (1 
april 2002). Dit is een raamwet die zorgt voor de implementatie van de Europese Habitatrichtlijn 
en de Europese Vogelrichtlijn. Doel van de Flora- en faunawet is dan ook om het voortbestaan 
van honderden van de 40.000 in Nederland voorkomende planten- en diersoorten te garanderen. 
Onder de beschermde soorten vallen voor het grootste deel alle van nature in Nederland 
voorkomende zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en een groot aantal vissen. Daarnaast nog 
enkele veelal zeldzame ongewervelden en schaal- en schelpdieren die niet onder de Visserijwet 
vallen. Consequentie van deze wet is dat een ontheffing moet worden aangevraagd als door 
activiteiten een beschermde soort of leefgebied van een beschermde soort kan worden aangetast. 
Ruimtelijke ingrepen hebben verschillende consequenties. Zo kan er o.a. verstoring, 
versnippering of vernietiging van leefgebieden optreden. Een activiteit in het projectgebied kan 
daarnaast ook directe en indirecte negatieve effecten hebben op beschermde soorten in de 
omgeving.  
 
Natuurtoets N65 
In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Ecologica een natuurtoets verricht in het kader van de 
Flora- en faunawet: ‘Beschermde flora en fauna N65 te Haaren en Vught Fase 1’ (januari 2008). 
Aan de hand van bronnenonderzoek en gebiedsbezoeken is onderzocht of er in het gebied van 
de voorgenomen maatregelen beschermde dieren en planten voorkomen en of er voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden ontheffing nodig is in het kader van de flora- faunawet. De 
conclusies voor het grondgebied van Vught zijn als volgt samen te vatten: 

• Planten: Het onderzoeksgebied vormt een mogelijke groeiplaats voor slechts één beschermde 
soort. Het betreft echter een algemene beschermde soort waarvoor een vrijstelling geldt voor 
de geplande werkzaamheden. Een ontheffingsaanvraag voor planten is dus niet nodig.  

• Zoogdieren: Er zijn vaste rust- en verblijfplaatsen van algemene beschermde grondgebonden 
zoogdieren gevonden, en meerdere te verwachten. Voor het uitvoeren van de maatregelen 
geldt echter een algemene vrijstelling, waardoor het aanvragen van een ontheffing niet 
noodzakelijk is voor de zogenaamde algemeen beschermde soorten. Aanwezige of te 
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verwachten strenger beschermde soorten ondervinden geen significant negatieve effecten van 
de maatregelen. Ook voor deze soorten hoeft dus geen ontheffing te worden aangevraagd.  

• Vleermuizen: Het onderzoeksgebied vormt foerageergebied voor enkele beschermde 
vleermuissoorten. Dit blijft echter intact. Er zijn geen kolonies van vleermuizen in de bomen 
in het onderzoeksgebied aangetroffen. Ook vaste vliegroutes zijn niet waargenomen. Een 
ontheffing voor vleermuizen is daarom niet nodig. 

• Vogels: Het gebied is zeer geschikt voor veel soorten beschermde vogels. Het betreft vogels 
die jaarlijks een nieuw nest maken. De geplande maatregelen moeten vanwege de 
aanwezigheid van vogels buiten het broedseizoen plaatsvinden.  

Figuur 5.1 Waarnemingen en potentieel overwinteringsbiotoop amfibieën en vissen 
 

• Amfibieën: Beschermde amfibieën hebben potentieel overwinteringsbiotoop in het 
onderzoeksgebied. In figuur 5.1 is aangegeven op welke plekken er negatieve effecten kunnen 
optreden voor de strenger beschermde soorten. Mochten op deze plekken maatregelen plaats 
vinden die negatieve effecten kunnen hebben op amfibieën, zoals verwijderen van begroeiing 
of graafwerkzaamheden, dan is het aanvragen van een ontheffing nodig. Voor de algemene 
beschermde soorten die in het gebied voorkomen hoeft voor de geplande werkzaamheden 
geen ontheffing te worden aangevraagd. 

• Vissen: In het onderzoeksgebied zijn beschermde vissoorten te verwachten. Er worden 
echter geen negatieve effecten op deze soorten verwacht, omdat bij het betreffende water 
geen maatregelen zijn gepland. Het aanvragen van een ontheffing voor vissen is daarom niet 
nodig. 

• Reptielen: In de omgeving van het onderzoeksgebied komt de levendbarende hagedis voor. 
De kans dat er zich op het onderzoeksterrein zelf beschermde reptielen bevinden is echter 
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klein, omdat het biotoop ongeschikt is voor de levendbarende hagedis. Een ontheffing voor 
deze soortgroep is daarom niet nodig. 

• Ongewervelden: Er zijn geen beschermde ongewervelden aangetroffen of te verwachten in 
het onderzoeksgebied. Beschermde bosmieren zijn niet gezien. Voor geen enkele strenger 
beschermde soort die in de omgeving voorkomt is binnen het onderzoeksgebied geschikt 
biotoop aanwezig. Een ontheffingsaanvraag voor beschermde ongewervelden is dan ook niet 
nodig. 

 
De noodzaak van het aanvragen van een ontheffing kan pas definitief worden vastgesteld 
wanneer precies bekend is welke bosjes er (deels) gaan verdwijnen. Wanneer deze in figuur 5.1 
aangemerkt zijn als mogelijk overwinteringsgebied is een ontheffing nodig voor enkele streng 
beschermde soorten (kamsalamander, heikikker, poelkikker). Deze ontheffing dient verleend te 
zijn, voordat met de uitvoering van de maatregelen kan worden gestart. De procedure is als volgt. 
De Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
toetst een ontheffingsaanvraag eerst op volledigheid en legt de aanvraag voor inhoudelijk advies 
voor aan de regiodirectie. Deze beoordeelt de aanvraag vervolgens op juistheid en actualiteit van 
verspreidingsgegevens, effectinschatting, gevolgen van de ingreep voor de gunstige staat van 
instandhouding van de betreffende beschermde soorten, maar ook het verkennen van 
alternatieven en het afwegen van belangen. Dit advies wordt vervolgens weer voorgelegd aan de 
Dienst Regelingen, die al dan niet de ontheffing verleent. In principe neemt de dienst binnen 8 
weken een besluit over de ontheffingsaanvraag. Deze termijn kan verlengd worden tot 6 
maanden wanneer daar aanleiding toe is.  
 
De natuurtoets doet verder een aantal aanbevelingen die zullen worden meegenomen bij de 
nadere uitwerking van de maatregelen en de planning van de werkzaamheden. 

5.8 Archeologie 

In 1992 heeft Nederland als lid van de Raad van Europa het Verdrag van Malta ondertekend. Dit 
verdrag heeft als doel het Europese archeologische erfgoed veilig te stellen. Daartoe dient bij de 
voorbereiding van bestemmingsplannen aandacht te worden besteed aan de (mogelijke) 
aanwezigheid van archeologische waarden. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft DHV aan 
Vestigia b.v. Archeologie & Cultuurhistorie opdracht gegeven om een vooronderzoek uit te 
voeren naar de gevolgen van de voorgenomen maatregelen (Bureauonderzoek N65 Vught-
Helvoirt, maart 2008). Het vooronderzoek heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek 
(BO), met een belangrijke historische, geografische en een fysisch-geografische component. Bij 
het bureauonderzoek zijn alle bekende archeologische en historische vondsten en 
vondstcomplexen in de directe omgeving van de plangebieden geïnventariseerd. Via een 
literatuurstudie is een reconstructie gemaakt van de geologie, geomorfologie en bodemopbouw 
van het plangebied en de directe omgeving. Het is belangrijk dat onderscheid wordt gemaakt 
tussen de, over het algemeen, hoge archeologische verwachting voor het landschap langs de N65 
en het feitelijke risico op verstoring door de maatregelen aan de weg. De wegwerkzaamheden 
vinden vrijwel geheel plaats binnen het ruimtebeslag van de bestaande weg, waar eventuele 
archeologische resten als verloren of grotendeels verstoord beschouwd mogen worden. Vestigia 
concludeert daarom het volgende:  

• Daar waar het ruimtebeslag van de weg na uitvoering van de maatregelen overlapt met dat 
van de huidige weg is geen verder onderzoek vereist. 

• Indien binnen de bebouwde kom met de uitvoering van de maatregelen buiten het 
ruimtebeslag van de bestaande weg wordt getreden is ook geen aanvullend onderzoek vereist. 
Gezien de sterke mate van verstoring en versnippering van het oorspronkelijke landschap 
geldt voor deze delen van het tracé eveneens een lage archeologische verwachting. 
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• Indien buiten de bebouwde kom buiten het ruimtebeslag van de bestaande weg wordt 
getreden, zoals bij de aansluiting op de Groenewouddreef en de zone bij de Kruishoeveweg, 
is een aanvullend karterend booronderzoek vereist in de zones die grenzen aan 
enkeerdgronden. Indien bij het booronderzoek concrete archeologische indicatoren 
gevonden worden is een aanvullend archeologisch onderzoek via proefsleuven noodzakelijk. 
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6. TOELICHTING PLANKAART EN PLANREGELS 
 

6.1 Algemeen 

Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de notitie “Standaard 
Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2008 (SVBP 2008), bindende afspraken en aanbevelingen 
met betrekking tot de opbouw en de presentatie van het bestemmingsplan” van het Ministerie 
van VROM, en de NIROV-uitgave “Op de digitale leest”, standaard aanbevelingen voor de kaart 
en de voorschriften van het digitaal uitwisselbare bestemmingsplan (Nederlands Instituut voor 
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting). 

6.2 Vertaling verkeersontwerp naar bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om de beoogde verkeersmaatregelen mogelijk te maken en zo 
nodig voorwaarden te stellen aan de nieuwe inrichting van het plangebied. Op bijgevoegde 
ontwerpschetsen (bijlage 1) zijn de in hoofdstuk 4 toegelichte verkeersmaatregelen aangegeven. 
Deze indicatieve schetsen hebben geen juridische status, er kunnen dan ook geen rechten aan 
worden ontleend. In de beschrijving van de bestaande situatie is al uitgebreid ingegaan op de 
ruimtelijke kwaliteit van de N65. Het noordoostelijke deel van de N65 (vanaf de aansluiting op de 
A2 tot aan de kruising met de John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg) is ingericht als een stedelijke 
snelweg, met bebouwing deels relatief dicht op de weg, grote kunstwerken en geluidschermen. 
De aanleg van nieuwe geluidsschermen langs dit deel van de N65 past in dit beeld. 
 
Ten westen van de kruising met de John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg krijgt de N65 een ruimer 
profiel met meer landschappelijke en stedenbouwkundige allure. De brede bermen, de 
laanstructuur en de aanwezige bebouwing in de vorm van landhuizen zorgt voor een hoge 
beeldkwaliteit. De N65 is hier te typeren als stedelijke weg met allure. De stedelijkheid wordt met 
name gevormd door het verkeersbeeld, de aanwezigheid van kruispunten, verkeerslichten etc. De 
aanleg van nieuwe geluidschermen langs dit deel van de N65 doet afbreuk aan het gewenste 
ruimtelijk beeld en wordt daarom als niet passend beoordeeld. Vanaf de kruising met de 
Boslaan/Vijverbosweg wordt het groene karakter van de N65 nog meer beeldbepalend. Naast de 
aanwezige structuurbepalende bomen en brede bermen is hier ook het zicht op het omliggend 
landelijk gebied van belang. Ook hier verstoort de eventuele aanleg van nieuwe geluidschermen 
het gewenste ruimtelijk beeld. 

6.3 Plankaart 

Voor de ondergrond van de plankaart is gebruik gemaakt van de meest actuele Grootschalige 
Basiskaart van Nederland (GBKN), waar nodig aangevuld met de kadastrale kaart. De 
bestemmingenkaart (blad 1) is op een schaal van 1:2500 weergegeven. Op blad 2 zijn de 
dwarsprofielen weergegeven. Bouwaanvragen of verzoeken om aanlegvergunningen aan te 
toetsen worden getoetst aan deze bestemmingenkaart en de dwarsprofielen. Op de plankaart zijn 
de maatregelen verwerkt, zoals bijvoorbeeld de nieuwe onderdoorgang voor fietsers en 
voetgangers ter hoogte van de kruising De Bréautélaan/Martinilaan. 

6.4 Planregels 

De regels van het bestemmingsplan kennen de volgende opbouw: 

1. Inleidende regels (begrippen en wijze van meten).  
2. Bestemmingsregels (Groen, Horeca en Verkeer). 
3. Algemene regels (de regels die voor alle bestemmingen gelden). 
4. Overgangs- en slotregels.  
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Onder de bestemmingsregels staan de verschillende bestemmingen op alfabetische volgorde. 
Hiervoor is als indeling aangehouden: 

1. De bestemmingsomschrijving in het eerste lid. 
2. De bouwregels in het tweede lid. 
3. De specifieke gebruiksvoorschriften in het derde lid. 
 
Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (per 1 juli 2008) zal deze 
standaardindeling van bestemmingen en regels volgens het SVBP 2008 verplicht worden 
voorgeschreven. 
 
Inleidende regels 
De Inleidende regels bestaan uit de begripsregels en de wijze van meten. In de begripsregels zijn 
een aantal begrippen gedefinieerd die in het bestemmingsplan worden gebruikt en waarvan de 
definitie van belang is om interpretatieverschillen te voorkomen. Onder de wijze van meten is 
aangegeven hoe de lengte, breedte, hoogte, oppervlakte en het bebouwingspercentage moeten 
worden gemeten of berekend. Alle begrippen waarin maten en waarden voorkomen, worden in 
dit artikel omschreven. 
 
Bestemmingsregels 
Voor elke bestemming op de plankaart is in de regels een apart artikel opgenomen. In deze 
bestemmingsregels wordt aangegeven hoe de als zodanig op de plankaart aangewezen gronden 
mogen worden bebouwd en gebruikt. 
 
Artikel 2.1 Groen 
Deze bestemming is opgenomen voor een aantal groengebieden van enige omvang die binnen 

het plangebied liggen. Ook voor een afschermende groenzone bij restaurant In ’t Groene Woud 

is de bestemming Groen opgenomen. Voor het overige zijn de groene bermen, sloten, 

bomenrijen opgenomen in de bestemming Verkeer. Bij de inrichting van deze 

verkeersbestemming kan nog enigszins worden geschoven met de grenzen van de bermen, 

rijstroken en beplantingen, zolang de dwarsprofielen maar in acht worden genomen. Onder de 

bestemming groen vallen alleen: 

1. groenvoorzieningen, bermen en beplantingen; 

2. speelvoorzieningen en straatmeubilair; 

3. waterhuishoudkundige voorzieningen. 
 
Geluidsschermen zijn binnen de bestemming Groen uitsluitend toegestaan in de “zone 
geluidsschermen”, zoals deze op de plankaart is opgenomen. Buiten deze zone zijn geen 
geluidsschermen toegestaan. De hoogte van de geluidsschermen mag maximaal 5 meter 
bedragen. Vanwege de verkeersveiligheid is de hoogte van eventuele andere bouwwerken (geen 
gebouwen zijnde) beperkt tot maximaal 1 meter.  
 
Artikel 2.2 Horeca 
Deze bestemming is opgenomen voor het bestaande café-restaurant In ’t Groene Woud. De 
bestemmingsomschrijving maakt het mogelijk de huidige restaurantfunctie uit te breiden met 
logies en het exploiteren van een zaalaccommodatie. De hoofdmassa van de bebouwing is - 
inclusief de beoogde uitbreiding - op de plankaart opgenomen door middel van een bouwvlak. In 
het bouwvlak is de maximale goot- en bouwhoogte aangegeven (6 respectievelijk 10 meter). 
Binnen het bouwvlak mag maximaal 1.200 m2 aan bruto vloeroppervlakte ten behoeve van 
horeca-activiteiten worden gerealiseerd. In lid 4 is een ontheffingsbevoegdheid opgenomen voor 
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burgemeester en wethouders om meer m2 aan bruto vloeroppervlakte toe te staan. Hiervan mag 
alleen gebruik worden gemaakt, indien voldaan wordt aan de volgende parkeernormen: 

• 13 parkeerplaatsen per 100 m2 aan bruto oppervlakte voor het gebruik als restaurant. 

• 1,5 parkeerplaats per hotelkamer. 

• 7 parkeerplaatsen per 100 m2 aan bruto oppervlakte voor het gebruik als zaalaccommodatie. 

 
Buiten het bouwvlak (maar binnen het bestemmingsvlak) mag nog bebouwing worden opgericht 
tot een maximum van 100 m2. Deze regeling is bedoeld voor de berging en dergelijke. Voor de 
bebouwing buiten het bouwvlak geldt dat een afstand van tenminste 5 meter moet worden 
aangehouden tot de zijdelingse perceelsgrenzen en tot de grens aan de voorzijde van het perceel. 
De verplichte afstand tot de zijdelingse perceelsgrens houdt net als de afstand tot de voorzijde 
verband met de verkeersveiligheid. Langs de weg en in de bocht mag geen bebouwing worden 
neergezet die het zicht voor het verkeer belemmert. 
 
In lid 3 is verder bepaald dat een aantal vormen van gebruik specifiek niet toegestaan is. Het gaat 
dan om zwaardere vormen van horeca, zoals bijvoorbeeld een discotheek, om seksinrichtingen of 
escortbedrijven en andere aan horeca verwante bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld een 
speelautomatenhal.  
  
Artikel 2.3 Verkeer: 
Deze bestemming is opgenomen voor de rijstroken, bermen, bermsloten, parallelwegen, fiets- en 
voetpaden, parkeerplaatsen van de N65 zelf, alsmede de daarop aansluitende wegen. Verder is de 
beoogde onderdoorgang voor langzaam verkeer op de plankaart aangeduid en specifiek in de 
voorschriften bestemd. 
 
Het opnemen van de dwarsprofielen bij de plankaart biedt rechtszekerheid voor de indeling van 
de weg wat betreft aantal rijbanen, groene bermen en parallelwegen. Tegelijkertijd is beoogd enige 
flexibiliteit in de uitvoering te houden door de exacte maatvoering van de rijbanen en bermen 
enz. niet vast te leggen. Als in het dwarsprofiel een groene berm is aangegeven, moet die 
gerealiseerd worden. Maar het is nog wel mogelijk om te schuiven met de exacte locatie of de 
breedte van de berm. 
 
Een afwijking van de opgenomen dwarsprofielen is alleen dan mogelijk, indien de verkeersveilige 
en groene inrichting van de N65 verzekerd blijft. Om dat als gemeente te kunnen beoordelen is 
een aanlegvergunningstelsel opgenomen (zie lid 4). Voor een inrichting van de weg in 
afwijking van de dwarsprofielen is een aanlegvergunning vereist. Die wordt alleen verleend als 
daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de verkeersveilige en groene inrichting van de N65.  
 
Geluidsschermen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de op de kaart aangegeven “zone 
geluidsschermen”. Deze schermen mogen een hoogte hebben van maximaal 5 meter. 
 
Overige regels 
De zogenaamde algemene regels gelden in principe voor alle bestemmingen. Het gaat om 
gebruikelijke voorschriften, zoals: 

• De anti-dubbeltelbepaling (artikel 3.1). 

• Algemene gebruiksregels (artikel 3.2). 

• Algemene ontheffingsregels (artikel 3.3). 

• Procedureregels (artikel 3.4). 
 
Als laatste onderdeel zijn de overgangs- en slotregels opgenomen.   
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7. ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE 
UITVOERBAARHEID 

 

7.1 Economische haalbaarheid 

De uitvoering van de verkeersmaatregelen zal door Rijkswaterstaat plaatsvinden. De gemeente 
Vught en het Rijk hebben hieromtrent in juni 2007 een overeenkomst gesloten. De gemeente 
levert een bijdrage waardoor de financiële haalbaarheid zeker gesteld is.  

7.2 Maatschappelijke haalbaarheid, resultaten overleg en inspraak 

P.M. 
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Bijlage 1 ONTWERPTEKENINGEN N65 



 

 



 

 

Bijlage 2 EXTERNE VEILIGHEID 
 
Voor het onderzoek in het kader van externe veiligheid is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen: 

• Besluit Externe veiligheid inrichtingen, 2004; 
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Transport en Luchtvaart. ANKER veilig op 

weg, November 2005; 
• Risicoatlas wegverkeer 2002. 

Plaatsgebonden risico 

Het PR is gedefinieerd als de plaatsgebonden kans, per jaar, op overlijden voor een 
onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen met een bepaalde activiteit. Het PR wordt 
weergegeven met contouren. 
 
De normering voor het plaatsgebonden risico wordt gegeven in het 'Besluit externe veiligheid 
inrichtingen' van 27 oktober 2004 en de 'circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen' van augustus 2004. Voor het plaatsgebonden risico geldt een getalsnorm die de 
maximaal toelaatbare overlijdenskans inhoudt voor een individu van: 

• 1 op 100.000 per jaar (10-5/j) voor bestaande situaties; 
• 1 op 1.000.000 per jaar (10-6/j) voor nieuwe situaties. 
 
De normstelling betekent voor nieuwe situaties dat de grenswaarde wordt overschreden indien 
zich woningen of andere kwetsbare objecten bevinden tussen de 10-6 risicocontour en de rand 
van de risicobron. Voor bestaande situaties is de grenswaarde gesteld op 10-5 per jaar, doch 
voor een bepaalde datum (2010) dient ook het risiconiveau in bestaande situaties te zijn 
teruggedrongen tot 10-6 per jaar. Deze grenswaarden zijn juridisch harde normen. De normen 
voor het plaatsgebonden risico gelden binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid als een 
‘basisbeschermingsniveau’. 

Groepsrisico 

Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste een aantal mensen het 
slachtoffer wordt van een ongeval. Het GR valt niet grafisch weer te geven met 
risicocontouren, maar wordt weergegeven in een grafiek met een zogenaamde fN-curve. In 
deze grafiek wordt het overlijden van een groep van tenminste een bepaalde omvang afgezet 
tegen de kans daarop per jaar. Het groepsrisico wordt gezien als een indicatie van de 
maatschappelijke ontwrichting als gevolg van een calamiteit. 
Binnen het GR wordt geen verschil gemaakt tussen bestaande en nieuwe situaties. Het GR 
wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit gebied wordt 
doorgaans begrensd door de 1% letaliteitsgrens (effectafstand). Het GR kent geen vaste norm 
maar een oriëntatiewaarde die als een soort ijkpunt dient. Het bevoegd gezag heeft de 
mogelijkheid om gemotiveerd op basis van een belangenafweging van de oriëntatiewaarde af 
te wijken. In de belangenafweging dienen belangen op zowel lokaal, regionaal als landelijk 
niveau te worden betrokken. 
 
Het GR is afhankelijk van: 

• de kans dat zich een ongeval voordoet waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen; 
• de effecten van die stof op de gezondheid van personen; 
• het aantal personen (potentiële slachtoffers) binnen het invloedsgebied van de risicobron. 
 



 

 

Verantwoordingsplicht 

In het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’, dat in oktober 2004 van kracht is geworden, en 
de ‘circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen’ is de verantwoordingsplicht 
opgenomen. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat iedere verandering van het groepsrisico 
die optreedt ten gevolge van een ruimtelijk besluit moet worden onderbouwd én verantwoord 
door het bevoegd gezag. Dit geldt ook wanneer het resultaat onder de oriëntatiewaarde blijft. 
De werking van de verantwoordingsplicht is toegelicht in de Handreiking 
Verantwoordingsplicht Groepsrisico (versie 1, oktober 2004). Door de aanvullende eisen 
aangaande onder andere zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid heeft de verantwoordingsplicht 
invloed op het ruimtelijk ontwerp van een gebied. 

Externe veiligheid in het kader wijziging N65 

Algemeen 

Ten behoeve van het bestemmingsplanwijziging in Vught dient rekening gehouden te worden 
met alle risicobronnen in het gebied en tevens met risicobronnen die buiten het plangebied 
liggen, maar waarvan de risicocontouren of het invloedsgebied zich binnen het plangebied 
uitstrekken. In de volgende paragraaf worden deze afzonderlijk besproken. De hiervoor 
besproken grootheden 'plaatsgebonden risico' en (de verantwoordingsplicht van) het 
'groepsrisico' hebben beide een geheel eigen invloed. 

• Het plaatsgebonden risico resulteert in harde contouren rondom de betreffende 
risicobron. Voor zover deze risicocontouren over het plangebied vallen levert dat 
beperkingen op voor de ontwikkelingsmogelijkheden. Kwetsbare objecten binnen de 10-
6/jaar-contour zijn niet mogelijk, tenzij het risico van de betreffende risicobronnen wordt 
teruggebracht. Beperkt kwetsbare objecten zijn in principe ook niet mogelijk, tenzij 
hiervoor voldoende argumenten zijn aan te dragen; 

• Het groepsrisico resulteert in een grafiek. Voor het groepsrisico geldt een 
'oriëntatiewaarde', wat betekent dat de uiteindelijke afweging of een situatie verantwoord 
is door de wegbeheerder dient te worden genomen. 

 
De mogelijkheden voor lokale afweging zijn met name in het groepsrisico te vinden. 
Risicoreducerende maatregelen zijn nu nog goed te maken. Maatregelen zijn op twee manieren 
te bepalen: 

1. Beperking van de rekenkundige hoogte van het groepsrisico; door het aantal personen 
binnen het invloedsgebied van een risicobron te beperken of de spreiding te beïnvloeden 
kan het groepsrisico worden beperkt. 

2. Anticipatie op de aspecten die horen bij de 'verantwoordingsplicht', door ruimtelijke 
maatregelen in het ontwerp in te bouwen die bestrijding van een calamiteit en zelfredding 
positief beïnvloeden. 

De risicobronnen 

Spoorlijn Tilburg – Den Bosch en Eindhoven – Den Bosch 

Uit de inventarisatie EV-risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat blijkt er zich geen knelpunten bevinden op/langs de spoorlijnen. 

Wegvervoer 

Blijkens de 'Risicoatlas wegvervoer' uit 2002 en de “Inventarisatie van EV-risico’s bij het 
vervoer van gevaarlijke stoffen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat)” worden over de N65 
gevaarlijke stoffen vervoerd. Het gaat hierbij om de volgende aantallen: 



 

 

 
Stof Aantal volle 

transporten/jaar 
Aantal 
voertuigkilometers 
volle transporten (1.000 
km/jaar) 

Aantal tonkilometers 
volle transporten (1.000 
ton km/jaar) 

LF1 975 21.062 484.436 
LF2 731 15.791 363.203 
LT2 244 5.271 121.233 
GF3 488 10.542 221.382 

Tabel 1.1 : Transport gevaarlijke stoffen N65 (Tussen knp De Baars – knp Vught) in 2002 
 
Uit tabel 1.1 komt naar voren dat er een viertal stoffen zijn die worden vervoerd op de N65. 
Het betreffen brandbare vloeistoffen, bijvoorbeeld diesel (LF1), zeer brandbare vloeistof, 
bijvoorbeeld benzine (LF2), Toxische vloeistoffen (LT2) en brandbaar tot vloeistof verdicht 
gas bijvoorbeeld propaan (GF3). Een hoger getal duidt op een hogere gevaarpotentie. Niet 
genoemde stoffen en stofcategorieën worden niet getransporteerd. 

Plaatsgebonden risico 

 
Afstand risicocontouren in meters weg Van Tot 

10-6/jaar 10-7/jaar 10-8/jaar 
N65 Kp Vught Kp De 

Baars 
- 12 160 

Tabel 1.2. Plaatsgebonden risico (2002) 
 
Bovenstaande hoeveelheden leveren op basis van de risicoatlas geen 10-6/jaar-contour op. 
Ook uit de publicatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat blijkt dat in de huidige 
situatie geen 10-6 contour aanwezig is in het studiegebied. Daarnaast is door het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat een schatting gemaakt van de toekomstige knelpunten (2010) van het 
PR. Ook hieruit blijkt dat er geen 10-6 contour aanwezig is rondom de wegen in het 
studiegebied. 

Groepsrisico 

De risicoatlas geeft voor de onderzochte wegvakken de mate van afwijking van de 
oriënterende waarde. Voor de N65 bedraagt deze afwijking circa 0,83 maal de oriënterende 
waarde. Dit betekent dat in de huidige situatie de oriënterende waarde niet wordt 
overschreden. Ook de autonome toekomstige situatie voldoet aan de oriënterende waarde van 
het GR. Dit blijkt uit de studie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Conclusies plaatsgebonden en groepsrisico (huidig + autonoom) 

Het plaatsgebonden risico vanwege N65 levert geen belemmeringen op voor de wijziging in 
het bestemmingsplan. Nader onderzoek naar de toekomstige situatie is niet nodig, aangezien 
de wijzigingen in het bestemmingsplan niet zal leiden tot meer/andere routes van gevaarlijke 
stoffen en dus overschrijding van het PR. 
 
Zowel in de huidige situatie als de toekomstige situatie wordt in het studiegebied voldaan aan 
de oriënterende waarde van het groepsrisico. Nader onderzoek naar de toekomstige situatie is 
niet nodig, aangezien de wijzigingen in het bestemmingsplan niet zullen leiden tot 
meer/andere routes van gevaarlijke stoffen en dus overschrijding van de oriënterende waarde. 



 

 



 

 

Bijlage 3 LIJST MET ONDERZOEKEN EN RAPPORTEN 
 
 

Verkeer 
• Haalbaarheidsstudie realisatie langzaam verkeersonderdoorgang kruising N65 – De 

Bréautélaan – Martinilaan (Van Kleef, mei 2001). 

• Uitwerken maatregelen N65, kruispunten in Vught (Witteveen&Bos, november 2005). 

• Aanvullende variantstudie N65 (Witteveen&Bos december 2006). 

• Beoordeling eerder onderzoek op basis van nieuwe verkeerscijfers (Witteveen&Bos, april 
2008). 

 

Geluid 
• Doelmatigheidsonderzoek saneringschermen Rijksweg N65 te Vught 

(variantenonderzoek), (Caubergh-Huygen, augustus 2007). 

• Akoestisch onderzoek reconstructie rijksweg N65 te Vught (Caubergh-Huygen, januari 
2008). 

 

Luchtkwaliteit 
• Onderzoek luchtkwaliteit wegverkeer Reconstructie N65 Vught (Caubergh-Huygen, april 

2008). 
 

Bodemonderzoek 
• Oriënterend onderzoek N65 garage te Vught, (Centraal Bodemkundig Bureau, februari 

2001). 

• Archief-/dossieronderzoek Mijnsteen in middenberm te Vught (Bodemkundig Bureau, 
april 2001). 

• Bodemonderzoek N65 ter hoogte van km 5.6 t/m km 6.0 (Aveco de Bondt, mei 2006). 
 

Flora en fauna 
• Beschermde flora en fauna N65 te Haaren en Vught Fase 1 (Ecologica, januari 2008). 
 

Archeologie 
• Bureauonderzoek N65 Vught-Helvoirt (DHV, maart 2008). 
 


