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7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de effecten beschreven die naar ver- 

wachting optreden wanneer de Verbinding Roosendaal 

'ruimtelijke functies', sociale aspecten en recreatie' en 

'economie'. 

- Antwerpen in het studiegebied zou worden aangelegd en 

in gebruik genomen. Het gaat hierbij om de effecten van de 

in hoofdstuk 3 onderscheiden varianten. Ook worden de te 

verwachte effecten als gevolg van de Nul-Optie aangege- 

ven. De Nul-Optie is het alternatief waarbij niets gedaan 

wordt aan het oplossen van het capaciteitsvraagstuk van de 

goederenverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen en is 

in feite gelijk aan de autonome ontwikkeling zoals beschre- 

ven in het voorgaande hoofdstuk. 

Voor de effectbeschrijving is zoveel mogelijk aangesloten bij 

de Richtlijnen voor de TrajectnotdMER VERA. De informa- 

tie uit de effectbeschrijvingen is gebruikt voor de vergelijking 

van varianten en alternatieven in hoofdstuk 4. 

Voor de in dit hoofdstuk gepresenteerde kwantitatieve 

waarden is getracht een zo goed mogelijk beeld te geven 

van de (mogelijkerwijs) optredende effecten. Bedacht moet 

worden dat de omvang van een effect vaak niet exact te 

voorspellen is. De gepresenteerde getallen moeten dan ook 

vooral bezien worden tegen de achtergrond van deze studie: 

het zichtbaar maken van de onderlinge verschillen tussen de 

varianten per deelgebied. De belangrijkste onzekerheden 

over de omvang van de effecten zijn vermeld in hoofdstuk 9 

'Leemten in kennis'. 

De effecten worden beschreven voor de tien onderscheiden 

aspecten in het studiegebied van de Verbinding Roosendaal 

- Antwerpen (VERA). Het betreft de aspecten 'geluid', 

'trillingen', 'externe veiligheid', 'landschap, cultuurhistorie 

en archeologie', 'natuur', 'bodem en water', 'landbouw', 
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7 Effectbeschrijving 

Werkwijze 

In dit hoofdstuk worden de effecten voor tien aspecten be- 

schreven. De beschrijving vindt per deelgebied plaats waar- 

bij voor elk aspect groepen effecten zijn onderscheiden die 

zijn samengevoegd onder een deelaspect. Binnen deze 

deelaspecten zijn beoordelingscriteria gedefinieerd aan de 

hand waarvan de effecten worden beschreven. Deze deelas- 

pecten en beoordelingscriteria zijn beschreven in hoofdstuk 

6 en meer uitgebreid in Bijlage 1 van het bijlagenrapport. Bij 

de indeling van effecten en het formuleren van criteria is ge- 

kozen voor een detailnivo dat een goede beschrijving moge- 

lijk maakt van de effecten en verschillen tussen de varianten 

per deelgebied. De beschrijving heeft op een systematische 

wijze plaatsgevonden waarbij de effecten zoveel mogelijk 

zijn gekwantificeerd in concrete en optelbare eenheden. 

Per aspect wordt een kort overzicht gegeven van de referen- 

tiesituatie (een samenvatting van de huidige situatie en de 

autonome ontwikkeling) in het studiegebied ten aanzien 

van het betreffende aspect. Vervolgens worden per deelge- 

bied en per deelaspect de effecten beschreven. 

Thematische kaarten 

Om de effectbeschrijving te ondersteunen zijn thematische 

kaarten gemaakt. Hierop zijn per milieuaspect, met uitzon- 

dering van sociale aspecten en recreatie en het aspect eco- 

nomie, de relevante waarden en kenmerken die in het stu- 

diegebied voorkomen aangegeven. Deze kaarten zijn 

opgenomen in de thematische kaartenbijlage. 

7.2 Verkeer en vervoer 

Het aspect verkeer en vervoer is niet als afzonderlijk aspect 

binnen de TN/MER VERA beschreven, maar meegenomen 

binnen de beschrijving van de aspecten ruimtelijke functies, 

sociale aspecten en economie. Deze keuze is gemaakt om- 

dat er een duidelijk samenhang bestaat tussen het betreffen- 

de aspect en bepaalde verkeer- en vervoerskundige onder- 

werpen. In paragraaf 6.2 is deze keuze gemotiveerd. De 

keuze om het aspect verkeer en vervoer niet als afzonderlijk 

aspect te behandelen maar als onderdeel van de genoemde 

aspecten, levert bovendien de zekerheid op dat er bij de ef- 

fectbeschrijving geen dubbeltelling van effecten ontstaat. 

Hierbij dient wel de kanttekening gemaakt te worden dat 

het om lokale en regionale effecten gaat. Het betreft hier 

niet om de boven-regionale en nationale effecten op verkeer 

en vervoer (toename en congestie) indien VERA niet gereali- 

seerd zou worden. 

Bebouwing ter noogte van ae baneiseweg DIJ noosenaaai 

7.3 Geluid 

7.3.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect geluid de effecten 

beschreven. De beschrijving vindt per deelgebied en per 

deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in tabelvorm een 

gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van de te verwach- 

ten effecten. De geluidscontouren voor de verschillende 

tracé-alternatieven en varianten zijn weergegeven in de Bij- 

lage Thematische kaarten Deel l. Deze contouren vormen 

de basis voor de beoordeling van de hieronder beschreven 

(deel)aspecten per deelgebied. 

7.3.2 Deelgebied 1: Roosendaal en omgeving 

Referentlesltuatie 

Ten noorden van Roosendaal liggen enkele verspreide wo- 

ningen langs het spoor. De spoorlijn vanuit Rotterdam kruist 

de Gastelseweg, een uitvalsweg van Roosendaal waaraan 

lintbebouwing is gelegen. De spoorlijn vanuit Breda loopt 

langs de woonbebouwing van de wijk Kalsdonk. De spoorlij- 

nen komen samen op het emplacement van Roosendaal. 

Aan de oostzijde van het emplacement ligt de wijk Kalsdonk 

en het Centrum, aan de westzijde ligt de wijk Westrand. Het 

Centrum en de wijk Westrand worden in het zuiden be- 

grensd door de A58. Het spoor kruist de A58 en splitst dan 

weer in twee lijnen. Langs het spoor in zuidelijke richting 

naar Antwerpen ligt aan de oostzijde de wijk Kroeven. Ten 

zuiden daarvan ligt aan weerszijden van het spoor de wijk 

Tol berg. 
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7 Effedbeschrijving 

Langs het spoor in westelijke richting naar Bergen op Zoom 

liggen de wijk in aanbouw Weihoek (fase 1 en 2) aan de 

noordkant en de wijken Tolberg en Tolberg-West aan de 

zuidkant van het spoor. 

In de gemeente Roosendaal is op een aantal locaties nieuw- 

bouwwoningen geprojecteerd. Door de toegenomen 

geluidbelasting ten opzichte van de huidige situatie zal in de 

autonome ontwikkeling het aantal geluidbelaste woningen 

ongeveer verdubbelen tot 1945 woningen. Voor vijftig flat- 

woningen aan de C. Huijgenstraat in de gemeente Roosen- 

daal zal de geluidbelasting door het plaatsen van sanering- 

schermen onder de 65 dB(A) komen te liggen. Het aantal 

ernstig geluidgehinderden stijgt in de autonome ontwikke- 

ling tot circa 2.875. Bewoners van nieuwbouwwoningen 

spelen hierbij geen belangrijke rol. 

In de gemeente Roosendaal wordt in de omgeving van het 

spoor gebouwd op enkele verdichtingslocaties. Daarnaast 

wordt gebouwd aan de wijk Weihoek. Om bij de nieuw- 

bouwlocatie Weihoek te voldoen aan de voorkeursgrens- 

waarde dienen aan de zuidzijde van dit bouwplan langs het 

bestaande spoor geluidafschermende voorzieningen te wor- 

den getroffen [481. 

In deze effectbeschrijving is in de eerste plaats aangegeven 

waar er verschillen tussen de varianten zijn ten aanzien van 

de goederentrein-intensiteiten, bovenbouw en bronmaatre- 

gelen aan de stalen brug ter plaatse van de Burg. Freijters- 

laan. Vervolgens is de keuze van de geluidschermen toege- 

licht en tot slot zijn specifieke aandachtspunten in het 

invloedsgebied van het spoor aangegeven. 

In deelgebied 1 kan er een onderscheid worden gemaakt 

tussen enerzijds de varianten, waarbij alleen gebruik wordt 

gemaakt van Lijn 12 en anderzijds de varianten waarbij ge- 

bruik wordt gemaakt van zowel de Lijn l l als de Lijn 12. 

De varianten waarbij door VERA gebruik wordt gemaakt van 

alleen Lijn 12 zijn: 

de bestaande baan (Rsd OEM, Nulplus-Alternatief); 

de bundeling met de A1 7 (Rsd A17, Alternatief Lijn 12); 

de bundeling met de buisleidingenstraat (Rsd ELS, Alter- 

natief Lijn 12). 

In de variant bestaande baan (Rsd OEM) maken alle goede- 

rentreinen gebruik van het bestaande spoor Roosendaal 

naar België. Tevens wordt gebruik gemaakt van de omlei- 

ding op het emplacement. Bij de omleidingen, via de A17 of 

via de buisleidingenstraat, zal circa 80% over de omleiding 

rijden. De treinen van en naar Etten-LedBreda rijden nog 

: hulplus-Alternatief Rsd OEM 
........................................ 
Alternatief Lijn 12 Rsd A17 

Rsd BLS 

........................................ 
íìsd OEM kstaande baan 
AltematkfUjnllen12 M A 1 7  

Rsd BLS 

................ 
bestaande baan 
.......................... 
bundelhg met de A17 
bunddlng mei de 
buisleidingemtraat 
..................... 
l7,9/17,1/2,4 
bundeling met de A17 
bundeîlng met de buis- 
kldingcmtnat 

voor de onderbouwing van de hoogte en de lengte van geluklsdicmien wordt vcwzen naar de methodiek 
in Bijlage 2 van het Bljlwenrappoh 

Tabel 7.3.1 Lengte van lage-, middelhoge en hoge geluidschermen 

Effrctbeschrljving 

De geluidcontouren voor de verschillende tracé-alternatie- 

ven en varianten zijn weergegeven in de Bijlage Thematische 

kaarten Deel 1. Deze contouren vormen de basis voor de be- 

oordeling van de hieronder beschreven deelaspecten. 
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7 Effectbeschrijving 

over de bestaande baan door Roosendaal. Hierbij wordt ge- perkende maatregelen aan de brug. Hierdoor zal er sprake 

bruik gemaakt van spoor 2. Bij het gebruik van alleen Lijn 12 zijn van een geluidreductie van 5 dB(A). 

zijn er geen effecten op het spoor Roosendaal - Bergen op 

Zoom. 

De varianten waarbij door VERA gebruik wordt gemaakt 

van zowel Lijn 11 als Lijn 12 zijn: 

- de bestaande baan (Rsd OEM, Lijn 11 en 12); 

- de bundeling met de A17 (Rsd A17, Lijn 11 en 12); 

- de bundeling met de buisleidingenstraat (Rsd BLS, Lijn1 l 

en 12). 

Bij de plaatsing van de geluidschermen is uitgegaan van de 

criteria zoals beschreven in bijlage 4 Achtergronden effect- 

beschrijving, 1 Geluid van het Bijlagenrapport. Voor de va- 

riant bestaande baan (Nul-Optie, Lijn 12) is in het zuidelijke 

gedeelte gekozen voor een middelhoog scherm. Bij de ver- 

gelijking met de autonome situatie blijkt dat ondanks de be- 

staande wallen de geluidafscherming onvoldoende kan zijn. 

In de OTB-fase dient dit nader te worden onderzocht. 

Bij de variant 'bestaande baan' (Rsd OEM, Lijn 11 en 12) 

wordt gebruik gemaakt van de omleiding op het emplace- 

ment en is er ook op het spoor naar Bergen op Zoom sprake 

van het gebruik door VERA. In de nachtperiode maakt circa 

55% van de goederentreinen van VERA gebruik van Lijn 12 

en circa 45% van de goederentreinen gebruik van Lijn 11. 

Door het gebruik van zowel Lijn 11 als Lijn 12 treden er bij 

deze varianten in deelgebied 1 verschillen op bij het be- 

staande spoor Lijn 11 naar Bergen op Zoom. Bij de omleidin- 

gen, via de A1 7 of via de buisleidingenstraat, zal circa 93% 

van en naar Lage Zwaluwe (Rotterdam) over de nieuwe om- 

leiding rijden. Door de aftakking vanaf de omleiding wordt 

het bestaande spoor Lijn 11 (in Roosendaal vanaf Lijn 12 

richting Bergen op Zoom tot de nieuwe omleiding) ontlast 

ten opzichte van de variant de bestaande baan (Rsd OEM, 

Lijn 11 en12). Bij de variant bestaande baan (Rsd OEM, Lijn 

11 enl2) is het spoor door Roosendaal in de richting van 

Bergen op Zoom het zwaarst belast. Doordat de treinen van 

en naar Etten-Leur/Breda echter geen gebruik maken van 

de omleidingen via de A1 7 of via de buisleidingenstraat, 

neemt het aantal goederentreinen dat door Roosendaal gaat 

rijden toe.De gebruikte treinintensiteiten (goederentreinen) 

zijn per variant aangegeven in bijlage 4 Achtergronden ef- 

fectbeschrijving, 1 Geluid van het Bijlagenrapport. 

Naast de treinintensteiten is er ten aanzien van de geluidaf- 

straling van de spoorbaan nog een aantal relevante venchil- 

ten tussen de bestaande en de nieuwe sporen. De nieuwe 

sporen worden aangelegd met betonnen dwarsliggers, ter- 

wijl de bovenbouw van de bestaande sporen, die opge- 

bouwd kan zijn met houten of betonnen dwarsliggers, on- 

gewijzigd blijft. In het bestaande spoor ligt op dit moment 

een stalen brug ter plaatse van de Burg. Freijterslaan. Ter be- 

perking van de geluidbijdrage van deze stalen brug is in het 

kader van dit onderzoek rekening gehouden met geluidbe- 

Op basis van het criterium maximaal toelaatbare grenswaar- 

de en het criterium standstill-principe is in het stedelijke ge- 

bied van Roosendaal gekozen voor het wegnemen van de 

toename van de geluidbelasting door over het algemeen het 

plaatsen van middelhoge schermen. In een aantal gevallen 

dienen er hoge schermen te worden geplaatst in verband 

met het voldoen aan de hoogst toelaatbare grenswaarde. 

Voor de plaatsing van hoge schermen zijn de woningen met 

een geluidbelasting van meer dan 73 dB(A) van belang, 

maar met name ook de gebouwen met meer dan 3 woon- 

lagen omdat daarvoor schermen minder effectief zijn. In 

Roosendaal zijn het de volgende straten met woningen met 

meer dan 3 woonlagen aan het spoor: 

- Burgemeester Freijterslaan; 

- Christiaan Huijgensstraat en 

- Stationsstraat. 

Bij deze woningen worden hoge schermen geplaatst. 

In Roosendaal staan middelhoge schermen nabij de wijken 

Tolberg en Blaakberg in de varianten bestaande baan. Ter 

plaatse van het centrum staan middelhoge en hoge scher- 

men. Langs het spoor richting Etten-Leur staan in alle va- 

rianten middelhoge en hoge schermen ten zuiden van het 

spoor. Bij het gebruik van Lijn 11 zijn er schermen geplaatst 

langs Lijn 11 voor de bestaande stedelijke bebouwing in 

Roosendaal. Bij de omleidingen langs de A1 7 wordt het ste- 

delijk gebied, met name de Westrand, afgeschermd door 

een middelhoog scherm. Bij de omleidingen langs de buislei- 

dingenstraat zijn er voor het stedelijk gebied geen schermen 

nodig. Ter hoogte van Nispen staan in alle varianten scher- 

men varierend van hoog (nabij Bergse baan) tot laag. De ge- 

luidschermen zijn aangegeven op de tracé-tekeningen [339]. 

Het aantal geluidbelaste woningen boven de 57 dB(A) 

neemt bij de varianten Rsd Omleiding Emplacement (Nul- 
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plus-Alternatief) en de Rsd Omleiding Emplacement (Lijn 11 

en 12) af ten opzichte van de Nul-Optie. Het totaal aantal 

geluidbelaste woningen binnen de 57 dB(A) neemt bij de 

omleidingen toe. Er is met name een toename in de geluid- 

klasse 57 t/m 60 dB(A). 

Het totaal aantal gehinderden binnen de MKM-contouren 

blijft bij de varianten Rsd Omleiding Emplacement (Nulplus- 

Alternatief) en de Rsd Omleiding Emplacement (Lijn 11 en 

12) ongeveer gelijk met de Nul-Optie. Het totaal aantal ge- 

hinderden binnen de MKM-contouren zal vanwege de om- 

leidingen langs de A17 afnemen en langs de buisleidingen- 

straat toenemen. Het aantal ernstig gehinderden varieert per 

variant. Bij het negeren van geringe verschillen (-5% of 

+ 5%) ten opzichte van de Nul-Optie, treedt alleen bij de 

variant Rsd BLS een relevante verhoging op. 

Het geluidbelaste oppervlakte neemt ten opzichte van de 

Nul-Optie voor de variant Rsd Omleiding Emplacement 

(Nulplus-Alternatief) en de Rsd Omleiding Emplacement 

(Lijn 11 en 12) af. Bij alle varianten met een omleiding neemt 

het geluidbelaste oppervlakte toe. De varianten met een 

omleiding buisleidingenstraat hebben de grootste opper- 

vlakte binnen de 50 dB(A). Dit wordt veroorzaakt doordat er 

minder geluidschermen langs deze omleiding in vergelijking 

met de omleiding A17 zijn geplaatst. Binnen de gecumuleer- 

de contouren (MKM) is hetzelfde effect waarneembaar. Ech- 

ter het verschil tussen de Nul-Optie en de omleidingen langs 

de A1 7 is kleiner. Ter plaatse van deze omleidingen is name- 

lijk het wegverkeer maatgevend. Door de beoordeling van 

het aantal geluidgehinderden binnen de MKM-contouren is 

met name voor de omleidingen ook de geluidbelasting van 

de rijksweg van belang. Bij een bundeling met de rijksweg 

waarbij ook geluidschermen worden geplaatst voor het ste- 

delijk gebied vanwege railverkeer worden beide bronnen af- 

geschermd. Bij de variant Rsd BLS worden er geen geluid- 

schermen geplaatst, maar is er door cumulatie met de 

rijksweg wel sprake van een verhoging van de MKM-waar- 

den. Tussen de varianten is het aantal woonwagenstand- 

plaatsen en het aantal begraafplaatsen niet onderscheidend. 

Het geluidbelaste natuurgebied neemt gering toe (met circa 

7%) bij de varianten waarbij sprake is van een omleiding. Er 

is geen sprake van stiltegebieden. 
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Deelaspect 1 Geluldbelaste woningen en overlge 
geluldgevoelige bestemmingen 

Ahmatleven Nul Nulplus Lijn 12 ' ' Lijn l 1  en l 2  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -.:.C!..% .................................. 

Varianten RsdOEM RsdA77 RsdBLS RsdOEM RsdA17 RsdBU 

Criteria Klasse ..................................................................... 
Geluidbeiaste woningen en overige geluidgevoelige bestemmingen (aantal) 
..................................................................... 
Geluidbeiaste woningen 5 7 t h  60dBW) 810 786 

61 Vm 65 dB(N 586 501 
66Vm 70dB(A) 266 254 
71 Vm 75 dB(A) 283 31 1 
>75 dB(N o O 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
57Vm60dBW) 1 GeluMbelaste wwnwagen- 

standplaatsen 61 Vm65dBW) 1 
66Vm70dB0  O 
71 V m 7 5 d B 0  O 
>75 d B 0  O 

.................................................. 
Geluidbelaste geluldgcvoelige 57 Vm 60 dB@) ' 
beskmmingen (overig) 61 Vm 65 dBW ' 

%!i d B 0  ( 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geluidbelaste begraafplaaîsen 57 Vm 60 dB(A) Ci O 

61 Vm 65dBM) O O 
%5 dB@) O O 

Tabel 7.3.2 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het dc-.-_pea geluidbelaste woningen en 
overige geluidgevoelige bestemmingen 

Aiternatioven Nul Nulplus Ujn 12 Li jn l lm12 

Criteria .............................. 
Caluidgehinderden (aantal) 
......................... 
Gduldgehinderdcn: 
- mattg gehlnderden - gewoon gehinderden 
- ernstig gehlnderden 

................................................................................................ 
Varianten MOEM W A 1 7  W B L S  W O E M  W A 1 7  RsdBU 

Klasse ...... 

........................ 
50 MKM 

9678 
6794 
2875 

Tabel 7.3.3 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect geluidgehinderden 
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Deelaspect 3 Geluldbelast oppervlak 

.............................................................................................................................. 
Van'dndw, N O E M  M A 1 7  MBLS M O E M  M A 1 7  M B i S  

C M  Kkrx  ........................................................................................................................ 
C e l u i d W  oppervlak (hectares) 

.............................. 
Gduidbeiast natuurgebied 

............... 
55 Vm H d B 0  
56 Vm 60 dB(N 
61 V m 6 5 d B 0  
65 Vm 70 d B 0  
71 Vm 75 d B 0  
>75 dB(A) 
............... 
5OVm55MKM 
56 Vm 60 MKM 
61 Vm 65 MKM 
66 Vm 70 MKM 
71 Vm 75 MKM 
>75 MKM 361 
............... 
>40 dB(A) 
............... 
>50 MKM 

- ....................................................................................................................... 
GduMbelast veiMijfsmatk+ >W dB(A) O O O O O O O 
gebled (aantal) 

Tabel 7.3.4 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect geluidbelast oppervlak 

Emplacement Roosendaal 

In de omgeving van het emplacement treden twee 'catego- 

rieën' geluid op: 

1 het geluid vanwege de doorgaande treinen; 

2 het geluid vanwege het opstellen, rangeren en overstaan 

van treinen (treinen met mogelijke geluidbronnen (bv. 

een compressor) die geparkeerd staan op het emplace- 

ment tijdens de nachtperiode), het wisselen van locomo- 

tieven, het reinigen van materieel en dergelijke. 

Deze twee categorieën geluid worden verschillend beoor- 

deeld. De eerste categorie, het doorgaande treinverkeer, valt 

onder het Besluit geluidhinder spoorwegen (Bgs). De twee- 

de categorie, de typische emplacementsactiviteiten, valt on- 

der het regime van de Wet milieubeheer. 

De in het kader van het project VERA te onderzoeken va- 

rianten hebben alleen invloed op de eerste categorie geluid. 

De mogelijke toekomstige wijzigingen betreffen immers al- 
leen doorgaande goederentreinen. Het geluid vanwege de 

doorgaande treinen is reeds beschreven in deze paragraaf. 

VERA heeft dus geen effect op geluiden vanwege het op- 

stellen, rangeren, overstaan en reinigen van reizigerstreinen, 

het wisselen van locomotieven van goederentreinen, het sa- 

menstellen van goederentreinen en dergelijke. Parallel aan 

VERA lopen wel twee ontwikkelingen die een positieve in- 

vloed hebben op het geluid ten gevolge van het emplace- 

ment. Door mogelijke elektrificatie van de Sloe-lijn zal het 

aantal lok-wisselingen verminderen. Dit is ook het geval 

door de introductie van bi-courante locs waardoor de goe- 

derentreinen zonder lok-wissel kunnen doorrijden van Ne- 

derland naar België en vice versa. 

In verband met bestaande problemen vindt parallel aan 

VERA ook onderzoek plaats naar een nieuwe indeling, uit- 

breiding en/of verplaatsing van het emplacement. Het staat 

echter bij voorbaat vast dat deze wijzigingen de geluidhinder 

vanwege het emplacement niet mogen laten toenemen. 

Het emplacement Roosendaal is namelijk gelegen op het ge- 

zoneerde industrieterrein BorchwerVStationsgebied. Rond 

dit industrieterrein is vanwege de Wet geluidhinder een ge- 

luidzone vastgesteld. Daarnaast zijn in het saneringspro- 

gramma voor het industrieterrein Maximaal Toelaatbare Ce- 

luidbelastingen (MTC's) voorgesteld. Het emplacement mag 

tezamen met de overige inrichtingen op het industrieterrein 

ter hoogte van de zonegrens geen hogere geluidbelasting 

veroorzaken dan 50 dB(A). Daarnaast moet worden voldaan 

aan de vast te stellen MTG's. 
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Dit betekent dat eventuele wijzigingen op het emplacement 

in het kader van de vergunning Wet milieubeheer zullen 

worden getoetst aan de zonegrens en de MTG's. Op het 

moment dat de zonegrens en/of de MTG's worden over- 

schreden, zullen de eventuele wijzigingen niet kunnen wor- 

den vergund, tenzij de geluidtoename door mitigerende 

maatregelen kan worden weggenomen. 

Op 24 juli 1998 is voor het emplacement een revisievergun- 

ning Wet milieubeheer aangevraagd. Uit het akoestisch on- 

denoek dat in het kader van deze aanvraag is uitgevoerd 

blijkt dat in 1998 het geluid vanwege het emplacement de 

geluidzone en de MTG's overschrijdt. Door het doorvoeren 

van een maatregelenpakket zal de overschrijding van de ge- 

luidzone in de toekomst worden opgelost. Wel treedt dan op 

enkele punten nog een beperkte overschrijding van de voor- 

gestelde MTG's op. Deze overschrijding blijft in alle gevallen 

beneden de maximaal te verlenen MTG's van 65 dB(A). 

7.3.3 Deelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentlesltuatle 

Vanaf de gemeentegrens Roosendaal / Bergen op Zoom lig- 

gen langs het bestaande spoor enkele verspreide woningen. 

Langs de Bergsebaan ten noorden van de spoorlijn bevindt 

zich lintbebouwing. 

Na de kruising van de spoorlijn en de A4 loopt het spoor tus- 

sen de bedrijventerreinen door Bergen op Zoom in. Aan de 

noordwestzijde van Bergen op Zoom ligt de wijk Meilust I. 

Vervolgens kruist de spoorlijn het water 'De Zoom' en ligt 

aan de westzijde het Centrum van Bergen op Zoom en aan 

de oostzijde de wijk Gageldonk. Vervolgens loopt de spoor- 

lijn tussen de wijken Zeekan en Langeweg door. 

Door de toegenomen geluidbelasting ten opzichte van de 

huidige situatie zal in de autonome ontwikkeling het aantal 

geluidbelaste woningen (> 57 dB(A)) in dit deelgebied meer 

dan verdubbelen tot circa 1000 woningen. Het aantal ern- 

stig geluidgehinderden wordt ongeveer driemaal zo groot 

als in de huidige situatie en loopt op tot circa 1655 mensen. 

De belangrijkste uitbreidingen in de gemeente Bergen op 

Zoom zijn Bergseplaat en Nieuw Borgvliet. Daarnaast wordt 

gebouwd op enkele verdichtingslocaties in de wijken Gagel- 

donk en Warande en in het centrum van Bergen op Zoom. 

De voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A) wordt op geen en- 

kele van deze nieuwbouwlocaties overschreden. Ook wordt 

deze waarde niet overschreden bij de meest nabij het spoor 

gelegen woonwagens. 

Emplacement Roosendaal 
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Celuldschermen 

a...................... ............ ..................... ............................ 
AItemrtkfLijn11en12 BotBB bastiundebaan 9,3/11,5/3,0 

BoZ A58 bundelng met 
de A58 9,3/7,5/3,4 

Bot BLS bundelhg met de 
buidcklingciistnrt 9,3/2,7/1 ,O 

Tabel 7.3.5 Lengte van lage-, middelhoge en hoge geluidschermen 
per variant 

Deelasped 7 Geluidbelaste woningen en overige geluid- 

gevoelige bestemmingen 

De geluidcontouren voor de verschillende tracé-alternatie- 

ven en varianten zijn weergegeven in de Bijlage Thematische 

kaarten Deel 1. Deze contouren vormen de basis voor de be- 

oordeling van de hieronder beschreven deelaspecten. 

In deze effectbeschrijving is in de eerste plaats aangegeven 

waar er verschillen tussen de varianten zijn ten aanzien van 

de goederentreinintensiteiten, bovenbouw en bronmaat- 

regelen. Vervolgens is de keuze van de geluidschermen toe- 

gelicht en tot slot zijn specifieke aandachtspunten in het 

invloedsgebied van het spoor aangegeven. 

In deelgebied 2 zijn de varianten waarbij door VERA gebruik 

wordt gemaakt van Lijn 11 en Lijn 12: 

- de bestaande baan (BoZ BB, Lijn 11 en12); 

- de bundeling met de A58 (BoZ A58, Lijn 11 enl2); 

- de bundeling met de buisleidingenstraat (BoZ BLS, Lijn 

11 en12). 

In de variant bestaande baan (BoZ BB, Lijn 11 en121 maken 

alle goederentreinen gebruik van het bestaande spoor door 

Bergen op Zoom. Bij de omleidingsvarianten, via de A58 of 

via de buisleidingenstraat, zal praktisch al het goederenver- 

voer van de omleiding gebruik maken. Een uitzondering 

vormt het goederenvervoer tussen Philip Morris en het em- 

placement van Bergen op Zoom. De gebruikte treinintensi- 

teiten zijn per variant aangegeven in bijlage 4 Achtergron- 

den effectbeschrijving, 1 Geluid van het Bijlagenrapport. 

Naast de treinintensteiten is er ten aanzien van de geluidaf- 

straling van de spoorbaan nog een aantal relevante verschil- 

len tussen de bestaande en de nieuwe sporen. De nieuwe 

sporen worden aangelegd met betonnen dwarsliggers, ter- 

wijl de bovenbouw van de bestaande sporen, met houten of 

betonnen dwarsliggers, ongewijzigd blijft. 

Ook als treinintensiteiten op vergelijkbare trajecten niet ver- 

schillen kan een variatie in hoogteligging van het spoor even- 

eens van invloed zijn op de contourligging. Hiervan is bijvoor- 

beeld sprake bij de variant omleidingen buisleidingenstraat 

(BoZ BLS, Lijn 11 en 121, waarbij de geluidcontouren insnoe- 

ren door de plaatselijk verlaagde ligging van het spoor. 

Op basis van het criterium maximaal toelaatbare grenswaar- 

de en het criterium standstill-principe is in het stedelijke ge- 

bied van Bergen op Zoom gekozen voor het wegnemen van 

de toename van de geluidbelasting door over het algemeen 

het plaatsen van middelhoge schermen. In een aantal geval- 

len dienen er hoge schermen te worden geplaatst om te vol- 

doen aan de hoogst toelaatbare grenswaarde. 

Voor het bepalen van de plaats van hoge schermen zijn 

enerzijds woningen met een geluidbelasting van meer dan 

73 dB(A) van belang. Anderzijds zijn ook gebouwen nabij 

het spoor met meer dan 3 woonlagen van belang. Het be- 

treft in Bergen op Zoom met name het flatgebouw aan het 

Benedenbaantje en hoogbouw aan de Bredasestraat. 

Ook voor de hoogbouw (Heiningen) langs Rijksweg A58 

(variant BoZ A581 dienen hoge geluidschermen geplaatst te 

worden om de geluidbelasting vanwege het railverkeer dat 

via de omleiding rijdt beneden de 70 dB(A) te houden. 

Door het vervallen van een wachtspoor aan de westzijde van 

het emplacement is in de variant bestaande baan (BoZ BB) 

het geluidscherm direct langs het doorgaande spoor ge- 

plaatst. 

In Bergen op Zoom zijn er geen geluidschermen gepland in- 

dien er sprake is van een omleiding. Bij de bestaande baan is 
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in het stedelijk gebied over het algemeen een middelhoog 

scherm geplaatst, met uitzondering van de reeds genoemde 

hoge schermen nabij 'hoogbouw' en gebieden zonder wo- 

ningen (bedrijfsterreinen). Langs de omleiding A58 staan 

hoge schermen voor onder andere de flats Heiningen. Langs 

de omleiding via de buisleidingenstraat zijn met name lage 

schermen nabij woningen geplaatst. Ter plaatste van Wouw 

zijn in alle varianten hoge tot lage schermen geplaatst aan 

beide zijden van het spoor. Bij de Bergsebaan en Boereweg 

zijn in de varianten bestaande baan en omleiding A58 scher- 

men geplaatst. 

De geluidschermen zijn aangegeven op de tracé-tekeningen 

r3391. 

Het aantal geluidbelaste woningen neemt bij alle varianten 

af ten opzichte van de Nul-Optie omdat de goederentreinen 

hoofdzakelijk over de omleidingen rijden, zodat er sprake is 

van een grote afname van het aantal geluidbelaste wonin- 

gen in Bergen op Zoom. De afname van het aantal geluidbe- 

laste woningen is bij de omleidingen het grootst. 

Het aantal gehinderden binnen de cumulatieve contouren 

(MKM) neemt bij de bestaande baan toe, maar halveert bij 

de omleidingen. Ook het aantal ernstig gehinderden neemt 

bij de bestaande baan toe, maar bij de omleidingen af. De 

gecumuleerde contouren worden ten oosten van Bergen op 

Zoom bepaald door de rijksweg en het gezoneerde indus- 

trieterrein, namelijk het vliegveld Woensdrecht. 

De geluidbelaste oppervlakte binnen de 50 dB(A) neemt bij 

alle varianten toe ten opzichte van de Nul-Optie. Bij de va- 

riant langs de buisleidingenstraat is de toename het grootst. 

Binnen de gecumuleerde contouren (MKM) blijft het opper- 

vlak bij de variant bestaande baan gelijk met de Nul-Optie. 

Het oppervlak binnen de gecumuleerde contouren (MKM) 

van de beide omleidingen neemt af. 

Tussen de varianten is het aantal woonwagenstandplaatsen. 

het aantal begraafplaatsen, het aantal geluidgevoelige be- 

stemmingen niet of nauwelijks onderscheidend. Dit geldt 

ook voor het oppervlak geluidbelast natuurgebied en het 

oppervlak geluidbelast stiltegebied. Hoewel de geluidcon- 

touren (dB(A)) vanwege het railverkeer een relatief groot 

oppervlak natuurgebied bestrijken, met name bij de omlei- 

dingsvarianten BoZ A58 en BoZ BLS, blijkt dat het industrie- 

lawaai en wegverkeerslawaai hier maatgevend zijn bij de 

bepaling van het cumulatief geluidbelaste oppervlak natuur- 

gebied (MKM). 

m . m  . - - 

Ujn l 1  en l 2  
...................................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

n BoZBB BoZA58 BoZBLS 

Criieria Klasse ........................................................................................... 
Geluidbeiaste woningen en overige geluidgevdige bestemmingen (aantal) 

................................ 
CeluMbelastc geluidgevalige 
bestemmingen (overig) 

Tabel 7.3.6 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect geluidbelaste 
woningen en overige geluidgevoelige bestemmingen 
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Deelaspect 2 Geluldgehlnderden 

Alterniitkvm Nul 

CrHeria Klasse ........................................... 
Cduidgehlnderden (kantiil) 

Tabel 7.3.7 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect 
geluidgehinderden 

Deelaspect 3 Celuldbelast oppervlak 

...................................... 
BoZ BB BoZ A58 BoZ BLS 

varianten 

Criieria Klaae ................................................ 
Geiuldbeiast oppervlak (hectues) 
................................................ 
Geluidbelast grondoppewlak M W m 5 5 d W  

56Wm60dBO 
61 Wm65dB(A) 
75WmiOdBo 
71 Vm A &(A) 
>75 d B 0  

................................................ 
Cduklbeiast gtwrdoppeivlak 5OWm%MKM 

%WmóûMKM 
61 Wm 65 MKM 
6ó Wm 70 MKM 
71 Wm 75 MKM 
>75 MKM 

BoZ A58 BoZ BLS 

.............................................................................................. 
Geluidbelast süitegebied >40 dMA) 262 262 262 262 
.............................................................................................. 
GahrMbelast natuurpbkd >50 MKM 1 7% 1 794 1793 1 789 

Tabel 7.3.8 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect geluidbelast oppervlak 

7.3.4 Deelgebied 3: ReimerswaaIIWoensdrecht 

Referentlesltuatle 

In de autonome situatie is sprake van circa twintig geluidbe- 

laste woningen b 5 7  dB(A)), in de huidige situatie zijn dit er 

twee. Het aantal ernstig geluidgehinderden in de autonome 

ontwikkeling bedraagt rond de 180 personen en is daarmee 

circa zes maal zo groot als in de huidige situatie. Vanwege 

het railverkeerslawaai wordt een grondoppervlak van onge- 

veer 1700 hectare geluidbelast. Indien ook de geluidbelas- 

ting ten gevolge van overige geluidbronnen (wegverkeer, 

industrie) in beschouwing wordt genomen, bedraagt het 

geluidbelast grondoppervlak (uitgedrukt in MKM) circa 

4630 hectare. Zowat het hele stiltegebied binnen het studie- 

gebied ten noorden van de spoorbaan is geluidbelast 

b 4 0  dB(A)). Het geluidbelast natuurgebied van circa 

1100 hectare betreft met name het Markiezaat. 
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Geluidschermen 

....................... ............ ..................... ............................ 
Alternatief Lijn 11 en 12 M-Oost bundeling mei de M 

aan de oostzijde 2,9/0,1 /0,2 
UtcrmtlefLijnlIen12 M-West bunddingmetdeA4 

aan de westzijde 1,7/0,1/0,2 
SRK bundding mei het 

Widde-Rijn kmaal 3,6/0,1/0,7 

Tabel 7.3.9 Lengte van lage-, middelhoge en hoge geluidschermen per variant 

voicircruorp, gezlen ricnring nijnsweg n a 0  

Effectbeschrljvlng In deelgebied 3 zijn de varianten waarbij door VERA gebruik 

De geluidcontouren voor de verschillende tracé-varianten wordt gemaakt van Lijn 11 en Lijn 12: 

en alternatieven zijn weergegeven in de Bijlage Thematische - de variant M-Oost, waarbij bundeling plaatsvindt met 

kaarten Deel 1. Deze contouren vormen de basis voor de Rijksweg A4; 

beoordeling van de hieronder beschreven deelaspecten. - de variant M-West, die eveneens met Rijksweg A4 ge- 

bundeld is; 

In deze effectbeschrijving is in de eerste plaats aangegeven - de SRK-variant, die grotendeels met het Schelde-Rijn- 

waar er verschillen tussen de varianten zijn ten aanzien van Kanaal gebundeld is. 

de goederentrein-intensiteiten, bovenbouw en bronmaatre- 

gelen. Vervolgens is de keuze van de geluidschermen toege- In vergelijking met de autonome situatie neemt op het be- 

licht en tot slot zijn specifieke aandachtspunten in het in- staande spoor door de hogere treinintensiteiten en dienten- 

vloedsgebied van het spoor aangegeven. Er is ten aanzien gevolge de hogere geluidbelasting de afstand van vergelijk- 

van de treinintensiteiten overigens geen rekening gehouden bare geluidcontouren tot het spoor toe. Ook als 

met eventuele extra treinen in het kader van de WCT Nes -  treinintensiteiten op vergelijkbare trajecten niet verschillen 

terschelde Container Terminal) zoals beschreven wordt in kan een variatie in hoogteligging van het spoor eveneens 

paragraaf 5.4.6. van invloed zijn op de contourligging. Hiervan is ondermeer 

sprake bij de Sloeboog en de functiewissel ten zuiden van de 

aansluiting Woensdrecht (variant A4-West en M-Oost). 
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Op plaatsen waar geluidschermen langs het spoor zijn gesi- 

tueerd snoeren de geluidcontouren in. In dit deelgebied is bij 

alle varianten rekening gehouden met een geluidscherm ter 

plaatse van VGlckerdorp en het gebied nabij Reimerswaal- 

weg en Beukendreef. Het met de Rijksweg A4 gebundelde 

traject van variant A4-Oost heeft aan de oostzijde van het 

spoor op drie locaties geluidschermen. De SRK-variant heeft 

daarnaast op één locatie, nabij de zuidelijke grens van het 

studiegebied een geluidscherm. 

Bij een aantal in de directe nabijheid van het nieuwe spoor 

gelegen woningen is rekening gehouden met het slopen van 

de panden ten gevolge van de aanleg van het spoor. In deze 

gevallen zijn uiteraard geen geluidschermen geplaatst. Het 

betreft vijf woningen bij de variant M-Oost en vier wonin- 

gen bij variant A4-West. 

Ter plaatse van Rijksweg A4 is zowel in de autonome situatie 

als in de situatie waarbij bundeling plaatsvindt met tracé-va- 

rianten (A4-West en A4-Oost) het wegverkeenlawaai maat- 

gevend. Bij de SRK-variant vindt deze bundeling met rijks- 

weg A4 niet plaats. Dit heeft tot gevolg dat de beoordeling 

van deze variant ten aanzien van het deelaspect geluidbelast 

oppervlak relatief ongunstig is. Het geluidbelast stiltegebied 

is zelfs meer dan anderhalf keer zo groot bij deze SRK-va- 

riant. 

Gelet op de geluidgevoelige bestemmingen en de geluidge- 

hinderden zijn de drie tracé-varianten onderling niet onder- 

scheidend. Ten opzicht van de autonome situatie is er sprake 

van een geringe toename van het aantal geluidbelaste wo- 

ningen en het aantal geluidgehinderden. 

Deelaspect l Geluidbelaste wonlngen en overige geluidgevoelige bestemmingen - Nd üjn11m12 
................................................................................................ 

Vuknten M-Oast Al-Wcst SRK 

c m  K k e  ............................................................................................. 
Geluidbelaste woningen en overig gaMd@m@ bestemmingen (aurtil) 
............................................................................................. 

.............................................. 
Geiuidbeiaste geiukjgewelige 57 Vm 60 dB0 
bestemmingen (overig) 61 Vm 65 dB(A) 

 en n.3.10 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deeia,reri yeiuiuueiasie woiiiriyeii eii ureiipe 
geluidgevoelige bestemmingen 
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Deelaspect 2 Geluld~chinderden 

Varianten 

........................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Geiuidgshirtderden: >50 MKM 
- matig gahinderden 582 588 586 590 - gewoon gehinderden 41 3 419 41 7 422 
- ernstig gehinderden - .cn 180 l80 182 

I. . l !  

Tabel 7.3.1 1 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect geluidgehinderden 

Deelaspect 3 Geluidbelast oppervlak 

...................... .... \,.. U.."  

Geiuidktart grondoppenn*IC 50 Vm 55 MKM 201 1 
56Vm60MKM 1182 
61 Vmó5MKM 675 a 
66 Vm 70 MKM 
71 Vm 75 MKM 
s75 MKM 

................................................ 
Cduidbelasî stiltegebied d B 0  
.............................................. 
Geluidbelast natuurgobied >W MKM 

Tabel 7.3.12 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het 
deelaspect geluidbelast oppervlak 

7.3.5 Gevoellgheidsanalyse 

Los van het project VERA voert de regering een beleid dat 

sterk gericht is op het terugdringen van de geluidproductie 

van (goederen)treinen. Hoewel de perspectieven hiervoor 

zeker gunstig zijn, is hier bij het project VERA nog niet op 

vooruitgelopen omdat één en ander nog niet daadwerkelijk 

is gerealiseerd. Om toch inzicht te geven in de effecten van 

een eventuele bronreductie is een gevoeligheidsanalyse ge- 

maakt. Nagegaan is wat het treffen van een bronmaatregel 

met als resultaat het beperken van de geluidemissie van de 

goederentreinen met circa 5 dB(A) (bijvoorbeeld het aanpas- 

sen van de wielen en remblokken (kunststof)) tot gevolg 

heeft voor de uitkomsten van dit onderzoek. 

In buitenstedelijke situaties en met name bij de omleidingen 

rond de steden zal dit over het algemeen leiden tot een ver- 

laging van de geluidschermen met circa 1 m. Voor een aan- 

tal woningen zal er geen geluidscherm meer worden ge- 

plaatst. Het betreft de woningen waarvoor de maximaal 

toelaatbare geluidbelasting door de bronmaatregel niet 
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meer wordt overschreden. Het effect van de bronmaatregel 

resulteert dus met name in een verlaging van de geluid- 

schermen en veel minder in een afname van het aantal ge- 

hinderden. 

In de stedelijke gebieden zal deze bronmaatregel niet leiden 

tot het wijzigen van de schermvoorstellen. In het onderzoek 

is namelijk vanwege de stedenbouwkundige visie niet overal 

gekozen voor het realiseren van hoge schennen, hetgeen 

gezien de geluidsituatie wenselijk kan zijn. Het huidige 

schermvoorstel geeft bij het doorvoeren van de bronmaatre- 

gel daarom ook een verlaging van de geluidbelastingen met 

5 dB(A). 

In de situatie dat VERA alleen gebruik maakt van het be- 

staande spoor leidt een verlaging van 5 dB(A) tot circa 50% 

minder gehinderden (matig gehinderdedgewoon gehinder- 

dedernstig gehinderden) in het stedelijk gebied van Bergen 

op Zoom. In het stedelijk gebied van Roosendaal is het effect 

groter, want een dergelijke bronmaatregel zal leiden tot circa 

75% minder gehinderden (matig gehinderdedgewoon ge- 

hinderden/ernstig gehinderden) bij het gebruik van alleen 

de bestaande sporen. Het toepassen van de bronmaatregel 

heeft dus met name een positieve invloed op de varianten 

Rsd Omleiding Emplacement (alleen Lijn 12 of Lijn 11 en1 2) 

en Bergen op Zoom bestaande baan (Lijn 11 en 12). 

7.4 Trillingen 

7.4.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect trillingen de effec- 

ten beschreven. De beschrijving vindt per deelgebied en per 

deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in tabelvorm een 

gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van de te vewach- 

ten effecten. De trillingscontouren voor de verschillende va- 

rianten zijn weergegeven in de Bijlage thematische kaarten. 

Deze contouren vormen de basis voor de beoordeling van 

de hieronder beschreven (deellaspecten per deelgebied. 

7.4.2 Deelgebied 1: Roosendaal en omgeving 

Referentiesltuatle (Nul-Optie) 

Ten noorden van Roosendaal liggen enkele verspreide wo- 

ningen langs het spoor. De spoorlijn vanuit Rotterdam kruist 

de Gastelseweg, een uitvalsweg van Roosendaal waaraan 

lintbebouwing is gelegen. De spoorlijn vanuit Breda loopt 

langs de woonbebouwing van de wijk Kalsdonk. De spoorlij- 

nen komen samen op het emplacement van Roosendaal. 

Aan de oostzijde van het emplacement ligt de wijk Kalsdonk 

en het Centrum, aan de westzijde ligt de wijk Westrand. Het 

Centrum en de wijk Westrand worden in het zuiden be- 

grensd door de A58. Het spoor kruist de A58 en splitst dan 

weer in twee lijnen. Langs het spoor in zuidelijke richting 

naar Antwerpen ligt aan de oostzijde de wijk Kroeven. Ten 

zuiden daarvan ligt aan weerszijden van het spoor de wijk 

Tolberg. Langs het spoor in westelijke richting naar Bergen 

op Zoom liggen de wijk in aanbouw Weihoek (fase 1 en 2) 

aan de noordkant en de wijken Tolberg en Tolberg-West aan 

de zuidkant van het spoor. 

Bij autonome ontwikkeling liggen circa 1940 woningen bin- 

nen de V,, = 0.05 contour op maaiveld. Ongeveer 660 van 

deze woningen ondervinden een trillingsterkte van 

V,, = 0.1 op maaiveld of meer. Het betreft met name wo- 

ningen aan de Amberberg, Chr. Huygensstraat, Cyclaam- 

berg, Baakberg en Klein Brabant te Roosendaal. In de ge- 

meente Roosendaal zijn op een aantal locaties 

nieuwbouwwoningen geprojecteerd. Een deel van deze 

nieuwbouwlocaties valt binnen de V,, = 0.05 contour op 

maaiveld. Uit de analyse blijkt dat circa 450 geprojecteerde 

nieuwbouwwoningen binnen de V,, = 0.05 contour op 

maaiveld liggen. Ongeveer 320 van deze geprojecteerde 

woningen onde~inden een trillingsterkte van V,, = 0.1 op 

maaiveld of meer. 

Hoofdrapport deel B: Achtergronden 
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Nul Nuipius Ujn 12 Ujn l1  .n 12 
................................................................................. 

WOEM WA17 R d B U  RsdOEM WA17 RsdBìS 

ciltciii .... ;Ul;t;; %.....&. 
V,, = 0.05 contour op mv 
........................... 
Aantd woningen M n m  
V,=O.l mtouropmv 
........................... 
Aanfai gcprojccbnrdc nieuw- 
bouwwoninen binnen 
V, = 0.05 contour op mv 
........................... 
kuiW Ilcplo)ecbterde nkuw- 
bouwwonkrl(en bh le l  
V, = 0.1 contour op mv 

Tabel 7.4.1 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect trillingen in woningen 

Deelaspect 1 trllllngen In woningen 
leiding Roosendaal door bundeling met de buisleidingen- 

straat ligt hier qua effect tussen in. Relatief gezien zijn de 

verschillen tussen de verschillende varianten echter gering. 

Dit komt doordat voor alle varianten geldt dat zich op korte 

afstand van het nieuwe spoor weinig woningen bevinden. 

Een aantal van deze woningen zal voor de aanleg van het 

nieuwe spoor overigens moeten worden gesloopt. 

Voor de verschillende track-alternatieven en varianten zijn in 

tabel 7.4.1 de aantallen bestaande en geprojecteerde wo- 

ningen binnen de V,, = 0.05 en V,, = 0.1 contouren op 

maaiveld weergegeven. Hieruit blijkt dat afhankelijk van het 

alternatief of variant het aantal extra woningen binnen de 

V,, = 0.05 contour ten opzichte van de Nul-Optie varieert 

van 7 tot 39 stuks. Relatief gezien is de toename ten opzich- 

te van de Nul-Optie dus gering (0.4 tot 1.5%). Het aantal 

extra woningen binnen de V,, = 0.1 contour bedraagt 

12 tot 18 stuks. 

Het aantal geprojecteerde nieuwbouwwoningen binnen de 

V,, = 0.05 en 0.1 contouren neemt ten opzichte van de 

Nul-Optie niet toe. 

Deelaspect 2 trllllngen In trillingsgevoelige bedrijven 
De effecten zijn het grootst voor de variant met de omlei- 

ding om Roosendaal door bundeling met de A1 7. De effec- 

ten zijn het geringst voor het Nulplus-Alternatief en voor de 

variant Rsd Omleiding Emplacement Lijn 11 en 12. De om- 

Voor geen van de alternatievenharianten zal het aantal 

trillingsgevoelige bedrijven binnen de V,, = 0.05 en 0.1 

contouren toenemen (zie tabel 7.4.2). 

Ciiteri8 ........................... 
AantJ trMinlZyvodllCc 
bedrijven b i n m  
v,=o.OiJcontouropmv 

Tabel 7.4.2 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect trillingen in trillingsgevoelige bedrijven 

TrajectnoWMER Verbinding Roosendaal - Antwerpen 



Deelaspect 3 trillingen In overige trllllngsgevoellge 
gebouwen 

Voor geen van de alternatieven/varianten zal het aantal 

overige trillingsgevoelige gebouwen binnen de V,, = 0.05 

en 0.1 contouren toenemen (zie tabel 7.4.3). 

.......................................................................................................... 
Varianten M O E M  M A 1 7  WELS RsdOEM M A 1 7  RFdBLS 

...................................................................................................... 
Aantal ziekenhuizen, verpkeg- 
en verzorgingstehuizen 
binnen V, = 0.05 contour 
op mv o o o O O O O 
...................................................................................................... 
Aantal ziekenhuizen, verpleeg- 
en verzorgingstehuizen binnen 
V, = 0.1 contour op rnv O O O O O O O 
...................................................................................................... 
Aantal xhden binnen 
V, = 0.05 contour op mv 3 3 3 3 3 3 3 
...................................................................................................... 
Aantal scholen binnen 
V, = 0.1 contour op mv 1 1 1 1 1 1 1 
...................................................................................................... 
Aantal kantoren binnen 
V, = 0.05 conbwr op mv 7 7 7 7 7 7 7 
...................................................................................................... 
Aantal kantoen binnen 
V, = 0.1 contour op mv 6 6 6 6 6 6 6 

rnv I rnaaivdd 

Tabei 7.4.3 Totaaloverzicht te verwachten etfecten voor het deelaspect trillingen in overige trillingsgevoelige gebouwen 

Een nuancering van de V,,,-contouren op basis van VPer 

Het nadeel van een beoordeling op basis van de V,, con- 

touren is dat deze onafhankelijk is van het aantal treinbewe- 

gingen. Daardoor verandert bij een toename van het aantal 

treinen, zoals in het kader van VERA het geval is, de ligging 

van de contour niet. Dit blijkt onder andere uit de themati- 

sche kaarten en de geringe veranderingen in het aantal ge- 

hinderden wanneer de varianten vergeleken worden met el- 

kaar en met de referentiesituatie. 

Om deze reden is in het kader van VERA een nadere analyse 

gemaakt van de vastgestelde V,, trillingscontouren op ba- 

sis van de trillingsterkte over de beoordelingsperiode V,,. 

Eenvoudiger gezegd geeft V,, een trillingscontour weer die 

wei treinintensiteitsafhankelijk is. Voor de relatie tussen V,, 

en V,, wordt verwezen naar paragraaf 8.2.3 waarin de SBR- 

richtlijn nader wordt uitgelegd. Om te verduidelijken hoe de 

contouren zich ten opzichte van elkaar verhouden zijn de 

Vm,=0,05(Al),Vm,=0,075(A2)enV,,=0,025(A3) 

contouren op maaiveld voor een uitsnede voor het stedelijk 

gebied in Roosendaal Zuid weergegeven in figuur 7.4.1. 

Deze uitsnede is gemaakt ter hoogte van de kruising met de 

Burg. Freijterslaan. Bij een volledige beoordeling op basis van 

de twee criteria volgens SBR-Richtlijn 2 is de V,, = A2 con- 

tour op maaiveld bepalend voor de omvang van het gebied 

waarbinnen de maatgevende streefwaarden van deze richt- 

lijn worden overschreden. Uit deze figuur blijkt dus dat alter- 

natief Rsd OEM relatief ongunstig scoort voor V,,, de con- 

tour ligt namelijk het verst weg van het spoor. Meer mensen 

worden dus beïnvloed door trillingen. Dit is echter niet alleen 

van toepassing op het tracbdeel in de bovenstaande figuur, 

maar op alle trajecten door Roosendaal. In tabel 7.4.4 is 

daarom een kwalitatieve beoordeling gegeven van de ver- 

anderingen die voor de varianten in deelgebied 1 optreden 

per tracbdeel door de stad. 

Hoofdrapport deel B: Achtergronden 
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P AItenmthwn Nulplus Ujn l 2  
.......................................................................... I 

Varianten RsdOEM Rsd A771 Rsd B S  

TncCdcd .......................................................................... 
Roomdaal noord - Roosendaal + + 
...................................................... 
r noord-Roowmdaalbsr 
haogavanomleidkyempkcnmnt + + 

............ .......................................... 
Roosendad-RoosendaalWW o O 
.......................................... 
R o d  zuid - Roosendaal west O 
.......................................... 
Roosendaal mld - Nbpan 
..................................... 
Roosendaal - Bnda 

- zeer negatief (toename van 4û% of meer), 
- negatief (toename van 10 tot 40%). 
O neutraal (toe of afname tot 10%). 
+ podtief (afname van l 0  tot 40%). 
+ + zeer poritkt (afname van 40% of meer) 

Tabel 7.4.4 Effectbeschrijving; kwalitatieve beoordeling van de veranderingen 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in het stedelijk gebied van 

Roosendaal met name de variant Rsd OEM binnen het alter- 

natief Lijn 11 en 12 slecht scoort. De treinintensiteiten ne- 

men hier zodanig toe dat bij deze variant de meeste gehin- 

derden te verwachten zijn. De varianten waarbij het 

treinverkeer om de stad wordt geleid (Rsd BLS en Rsd A l  7) 

scoren om bovenstaande redenen relatief gunstig. 

Ujn 11 .n 12 
................................... 
Rsd OEM RsdA17/RsdBLS 

7.4.3 Deelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentiesituatie (Nul-Optie) 

Vanaf de gemeentegrens Roosendaal/Bergen op Zoom lig- 

gen langs het bestaande spoor enkele verspreide woningen. 

Langs de Bergsebaan ten noorden van de spoorlijn bevindt 

zich lintbebouwing. Na de kruising van de spoorlijn en de A4 

loopt het spoor tussen de bedrijventerreinen door Bergen op 

Zoom in. Aan de noordwestzijde van Bergen op Zoom ligt de 

wijk Meilust I. Vervolgens kruist de spoorlijn het water 'De 

Zoom' en ligt aan de westzijde het Centrum van Bergen op 

Zoom en aan de oostzijde de wijk Gageldonk. Vervolgens 

loopt de spoorlijn tussen de wijken Zeekan en Langeweg 

door. Bij autonome ontwikkeling liggen circa 1800 wonin- 

gen binnen de V,, = 0.05 contour op maaiveld. Ongeveer 

tweederde (1200) van deze woningen ondervindt een tril- 

lingsterkte van V,, = 0.1 op maaiveld of meer. Het betreft 

met name woningen aan de Parallelweg, Oude Stations- 

weg, Bredastraat, Hof van Sulzbach en Pater Dehonlaan te 

Bergen op Zoom. Binnen de V,, = 0.05 contour op maai- 

veld zijn geen nieuwbouwwoningen geprojecteerd. 

Deelaspect trillingen in woningen 

Voor de verschillende track-alternatieven en varianten zijn in 

tabel 7.4.5 de aantallen bestaande en geprojecteerde wo- 

ningen binnen de V,, = 0.05 en V,, = 0.1 contouren op 

maaiveld weergegeven. Hieruit blijkt dat afhankelijk van het 

alternatief of variant het aantal extra woningen binnen de 

Figuur 7.4.1 Ligging van de V,,, en V,,,trillingscontouren op 
maaiveld in Roosendaal Zuid 

TrajectnoWMER Verbinding Roosendaal - Antwerpen 



7 Effectbeschrijving 

Rijksweg A58 bij Bergen op Zoom 

V,, = 0.05 contour ten opzichte van de Nul-Optie varieert 

van O tot 315 stuks. Het aantal extra woningen binnen de 

V,, = 0.1 contour bedraagt afhankelijk van het alternatief 

of variant O tot 102 stuks. De effecten zijn het grootst voor 

de variant Bergen op Zoom door bundeling met de A58 (BoZ 

A58). Bij deze variant bevinden zich ten opzichte van de 

Nul-Optie 315 woningen extra binnen de V,, = 0.05 en en 

102 woningen extra binnen de V,, = 0.1 contour. Dit be- 

treft met name (f1at)woningen aan de straat 'Heiningen' aan 

de oostkant van Bergen op Zoom. De effecten zijn nihil voor 

de variant bestaande baan (BoZ BB). De ligging van de V,, 

trillingscontour is namelijk alleen afhankelijk van het baanli- 

chaam en het type materieel. Veranderende treinintensitei- 

ten zijn niet van invloed op de ligging van de contouren. Het 

effect voor de variant omleiding Bergen op Zoom door bun- 

deling met de buisleidingenstraat (BoZ ELS) is echter ook vrij 

gering. Het aantal extra woningen binnen de V,, = 0.05 en 

de V,, =0.1 contour bedraagt niet meer dan respectievelijk 

21 en 14 woningen. Dit is een toename van 1.2% ten op- 

zichte van de Nul-Optie. 

Enkele woningen binnen de trillingscontouren, zullen voor 

de aanleg van het nieuwe spoor overigens moeten worden 

gesloopt. Binnen de V,, = 0.05 contour voor de verschillen- 

de variantedalternatieven zijn geen nieuwbouwwoningen 

geprojecteerd. 

........................................................ 
Varianten N B B  802,458 BoZBU 

............................................................................................ 
kntrl woningen binnen V, = 0.1 can8wr op mv 1141 l a l  l303 l215 

Tabel 7.4.5 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect trillingen in woningen 

Hoofdrapport deel B: Achtergronden 
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Deelaspect 2 trllllngen In trllllngsgevoellge bedrijven 

Voor geen van de varianten/alternatieven zal het aantal 

trillingsgevoelige bedrijven binnen de V,, = 0.05 en 0.1 

contouren toenemen (zie tabel 7.4.6). 

Ahmatkm Nul IJjnl lml2 

Tabel 7.4.6 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect trillingen in trillingsgevoelige 
bedrijven 

................................................. ............................................... 
Varianten BoZBB BoZA58 BoZBLS 

clltsrta ...................................................... 
Aantai zkkanhuizen, verpktg- en verzorgingstehuizen 
binnen V, = 0.05 contour op mv O 

......................................................................................... 
AanW kuitoren binnen V, = 0.05 contour op mv 19 19 20 19 
auitai kantom binnen V, = 0.1 contour op mv 9 9 I 0  9 

Tabel 7.4.7 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect trillingen in overige 
trillingsgevoelige gebouwen 

Deelaspect 3 trllllngen In overige trillingsgevoellge 
gebouwen 

Alleen voor de variant omleiding Bergen op Zoom door bun- 

deling met de A58 (BoZ A58), zal het aantal overige trillings- 

gevoelige gebouwen binnen de V,, = 0.05 en 0.1 contou- 

ren ten opzichte van de Nul-Optie toenemen (zie tabel 

7.4.7). Voor de variant BoZ A58 valt het ziekenhuis Lievens- 

berg binnen de V,, = 0.05 contour. Daarnaast valt er voor 

deze variant ten opzichte van de Nul-Optie &n kantoor 

extra binnen de V,, = 0.05 en de V,, = 0.1 contour. 

Een nuancering van de V,,,-contouren op basis van V,,, 

Het nadeel van een beoordeling op basis van de V,, con- 

touren is dat deze onafhankelijk is van het aantal treinbewe- 

gingen. Daardoor verandert bij een toename van het aantal 

treinen, zoals in het kader van VERA het geval is, de ligging 

van de contour niet. Dit blijkt onder andere uit de themati- 

sche kaarten en de geringe veranderingen in het aantal ge- 

hinderden wanneer de varianten vergeleken worden met 

elkaar en met de referentiesituatie. Voor het alternatief lijn 

11 en 12 met de bestaande baan (BoZ BB) te Bergen op 

Zoom zullen alle extra treinen via het bestaande spoor rij- 

den. De trillingshinder langs het spoor wordt hier dus zeer 

negatief beïnvloed. De hinder in het gebied waar trillingen 

voelbaar zijn zal toenemen. Voor de alternatieven lijn 11 en 

12 met een omleiding om Bergen op Zoom langs de A58 of 

de buisleidingenstraat wordt de trillingshinder positief beïn- 

vloed. Dit is logisch want de goederentreinen zullen dan niet 

meer door het stedelijke gebied rijden. Bewoners nabij het 

bestaande spoor zullen dus minder hinder ervaren. 

TrajectnoWMER Verbinding Roosendaal -Antwerpen 
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Om deze reden is in het kader van VERA een nadere analyse 

gemaakt van de vastgestelde V,, trillingscontouren op ba- 

sis van de trillingsterkte over de beoordelingsperiode V,,. 

Eenvoudiger gezegd geeft V,, een trillingscontour weer die 

wCI treinintensiteitsafhankelijk is. Voor de relatie tussen V, 

en V, wordt verwezen naar paragraaf 8.2.3 waarin de SBR- 

richtlijn nader wordt uitgelegd. Om te verduidelijken hoe de 

contouren zich ten opzichte van elkaar verhouden zijn de 

v,a = 0,05 (Al 1, V,, = 0,075 (AZ) en V,, = 0,025 ( A 3  
contouren op maaiveld voor een uitsnede voor het stedelijk 

gebied in Bergen op Zoom weergegeven in figuur 7.4.2. De- 

ze uitsnede is gemaakt ter hoogte van de Antwerpsestraat- 

weg. 

Bij een volledige beoordeling op basis van de twee criteria 

volgens SER-Richtlijn 2 is de Vmax = A2 contour op maaiveld 

bepalend voor de omvang van het gebied waarbinnen de 

maatgevende streefwaarden van deze richtlijn worden over- 

schreden. Uit deze figuur blijkt dus dat alternatief BoZ BB re- 

latief ongunstig scoort voor V,,, de contour ligt namelijk het 

verst weg van het spoor. Meer mensen worden dus in het 

geval van BoZ BB beïnvloed door trillingen. 

7.4.4 Deelgebied 3: ReimerswaallWoensdr.cht 

Referentiesltuatle (Nd-Optie) 

De spoorlijn vanuit Bergen op Zoom passeert in het buiten- 

gebied tussen Bergen op Zoom en Woensdrecht enkele ver- 

spreid liggende woningen. De kern Woensdrecht ligt ruim- 

schoots buiten het invloedsgebied voor trillingen. Bij 

autonome ontwikkeling liggen circa 11 woningen binnen de 

V,, = 0.05 contour op maaiveld. Ongeveer 9 van deze 

woningen onde~inden een trillingsterkte van Vmax = 0.1 op 

maaiveld of meer. Binnen de V,, = 0.05 contour op 

maaiveld zijn geen nieuwbouwwoningen geprojecteerd. 

Deelaspect trllllngen in woningen 

Voor de verschillende tracé-varianten en alternatieven zijn in 

tabel 7.4.8 de aantallen bestaande en geprojecteerde wo- 

ningen binnen de V,,, = 0.05 en V,, = 0.1 contouren op 

maaiveld weergegeven. Hieruit blijkt dat afhankelijk van de 

variant of het alternatief het aantal extra woningen binnen 

de V,, = 0.05 contour ten opzichte van de Nul-Optie va- 

rieert van één tot vijf stuks. Het aantal extra woningen bin- 

nen de V,, = 0.1 contour bedraagt één tot vier stuks. De 

effecten zijn het grootst voor de variant A4-Oost. Bij de va- 

rianten A4-West en Schelde-Rijn Kanaal (SRK) vallen slechts 

één a twee woningen extra binnen de V,, = 0.05 en V,, = 

0.1 contouren. Enkele woningen binnen de trillingscontou- 

ren zullen voor de aanleg van het nieuwe spoor overigens 

moeten worden gesloopt. Binnen de V,, = 0.05 contour 

voor de verschillende variantedalternatieven zijn geen 

nieuwbouwwoningen geprojecteerd. 

Hoofdrapport deel B: Achtergronden 

Flguur 7.4.2 Ligging van de V,,, en V,, trillingscontouren op 
maaiveld in Bergen op Zoom 
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A ï t e m d w m  Nul Ujn 11 en li 
............................................................... 

Varianten A4-Oost A4-West SRK 

Criteria .............................................................. 
Aantal woningen binnen 
V, = 0.05 contour op mv 11 16 13 12 
........................................................ 
Aantal woningen binnen 
V, E 0.1 contour op mv 9 13 10 10 
.............................................................. 
Aantal geprojecteerde nleuw- 
bouwwoningen binnen 
V, = 0.05 contour op mv O O O 
.............................................................. 
Aantal geprojecteerde nieuw- 
bouwwoningen binnen 
V, = 0.1 contour op mv O O O V 

mv 5 maaiveld 

Tabel 7.4.8 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect trillingen in woningen 

Deelaspect trlllingen In trllllngsgevoellge bedrijven 

Voor geen van de variantedalternatieven bevinden zich 

trillingsgevoelige bedrijven binnen de V,, = 0.05 en 0.1 

contouren (zie tabel 7.4.9). 

................................................................ 
Vulanten ACOost A4-West SRK 

CriMe .............................................................. 
&bal trlfflnbrgavodic 
beddjven binnen 
V, = 0.05 contour op mv O O O O 
.............................................................. 
-trliftngyevodiw 
bedrijven binnen 
V,=O.lEontwropmv O O O O 

rabel 7.4.9 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het 
deelaspect trillingen in trillingsgevoelige bedrijven 

Akwmknn 
............................ 

Varianten 

Criteria ............................ 
Aantal aaCmhulmi, verpleeg- 
m veno~gstehuizen 
binnen V, = 0.05 contour 

OP"'" ............................ 
w 

m verzorgingstehukn 
binnen V, = 0.1 contour 
op mv 

Deeiaspect triilingen In overige trllllngsgevoellge gebouwen 

Voor geen van de varianten/alternatieven bevinden zich zie- 

kenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, kantoren en 

scholen binnen de V,, = 0.05 en 0.1 contouren (zie tabel 

7.4.10). 

1 Nul Ujnllenl2 

Aantal Zkkënt i~W~.  vemkeg- 

............................ 
Aantal scholen binnen 
V, = 0.05 anitour op mv 
............................ 
Aantd xhokn binnen 
V, = 0.1 contour op mv 
............................ 
Aantal kantoren Mnnen 
V, = 0.oIJ contour op mv 
............................ 
Aantal kantomn binnen 
V- = 0.1 contwr op rnv 

mv - maaiveld 

Tabel 7.4.10 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het 
deelaspect triilingen in overige trillingsgevoelige gebouwen 

7.5 Externe veiligheid 

7.5.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect externe veiligheid 

de effecten beschreven. De beschrijving vindt per deelge- 

bied en per deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in tabel- 

vorm een gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van de te 

verwachten effecten. Hierbij is in tegenstelling tot de be- 

schrijving van de huidige situatie en autonome ontwikkeling 

gekozen voor een samenvattende beschrijving van de 

varianten per deelgebied. De volledige beschrijving van het 

Individueel Risico (IR) en Groepsrisico (GR) is opgenomen in 

Bijlage 1 en 2. De IR contouren voor de verschillende track- 

alternatieven en varianten zijn weergegeven in de Bijlage 

thematische kaarten. Deze contouren vormen de basis voor 

de beoordeling van de hieronder beschreven (deellaspecten 

per deelgebied. 

TrajectnoWMER Verbinding Roosendaal -Aniwerpen 



7.5.2 Deelgebied l: Roosendaal en omgeving 

Referentlesltuatle (Nul-Optie) 

De bestaande spoorlijnen uit Lage Zwaluwe en Breda komen 

in Roosendaal samen. Aan de noordzijde van de stad ligt het 

spoorweg emplacement tegen het bedrijfsterrein Borchwerf 

Noord aan. Ten noorden van Roosendaal bevinden zich en- 

kele verspreid liggende woningen. Alle nieuwe tracks takken 

op enig punt van deze spoorlijn Lage Zwaluwe ten noorden 

van Roosendaal af. Aan de westzijde van de stad ligt de A1 7 

en een buisleidingenstraat. Tussen deze twee infrastructuur- 

lijnen is recreatiegebied De Stok in ontwikkeling. De spoor- 

lijn naar Bergen op Zoom gaat langs de woningbouwlocatie 

Weihoek en Tolberg en ten zuiden van de dorpen Wouw en 

Heerle. Aan de zuidzijde van Roosendaal ligt de spoorlijn 

naar Essen. Deze ligt in het buitengebied en komt langs het 

dorp Nispen. In het centrum van Roosendaal ligt het em- 

placement. De 10-6 IR-contour voor de vrije baan ligt in de 

autonome ontwikkeling op maximaal 100 meter van het 

hart van spoor. Binnen deze contour liggen circa 350 kwets- 

bare bestemmingen. Voor het emplacement Roosendaal ligt 

de IC6 IR-contour op circa 150 meter en liggen er circa 10 

bestemmingen binnen deze contour. Met betrekking tot het 

Croepsrisico voor de vrije baan worden in de autonome ont- 

wikkeling 6 kilometervakken in Roosendaal gekwalificeerd 

als grensgeval of hoger. Rond het emplacement is het 

Croepsrisico een factor 15-20 hoger dan de oriënterende 

waarde voor inrichtingen (zie paragraaf 6.5). 

Declrspect Indlvlducel rlslco vrije barn 

Afstand tot IR-contour 

Aangezien een IR-waarde van 10-6 de grenswaarde is, is de 

(maximale) afstand tot deze waarde van het individueel risi- 

co als beoordelingscriterium in deze paragraaf gepresen- 

teerd. In Bijlage 4 in het bijlagenrapport is deze afstand voor 

alle alternatieven en varianten opgenomen. Een waarde van 

IO+ komt nergens voor, en is dus verder niet vermeld. De af- 

standen tot de 10-7 zijn eveneens in Bijlage 4 opgenomen. 

De hoogte van de risico's wordt met name bepaald door het 

vervoer van brandbaar gas. Voor de 10-6-contour is daar- 

naast het vervoer van zeer brandbare vloeistoffen van in- 

vloed. 

Uit de tabel in Bijlage 4 volgt dat de totale stroom gevaarlijke 

stoffen kan worden afgewikkeld met een gemiddelde af- 

stand (tot de IR 10-9 van 20 meter. Dit kan worden gereali- 

seerd op de meeste kilometers van de omleidingen om 

Roosendaal heen. Alleen bij de knooppunten (waar wissels 

liggen) stijgen deze afstanden tot 30 á 35 meter. Deze pun- 

ten zijn in feite de maximale afstanden voor IR die per 

variant zijn aangegeven. De beide varianten over de be- 

staande baan (Rsd OEM binnen het Alternatief Lijn 1 l en12 

en Nulplus-Alternatief) zijn voor wat betreft de afstand tot 

de IR 10-6 niet erg verschillend, de alternatieven die geheel 

rond Roosendaal gaan verschillen zelfs geheel niet van el- 

kaar. 

Binnen de bebouwde kom van Roosendaal is als gevolg van 

alle alternatieven sprake van een gunstiger beeld in vergelij- 

king tot de referentiesituatie. De grootste IR-afstand is ge- 

daald van 100 meter tot 40 meter. Bij de omleidingsvarian- 

ten om Roosendaal heen verdwijnen de contouren niet 

geheel langs de bestaande baan bij het station Roosendaal, 

aangezien daar de vervoersstroom van en naar Breda wordt 

verwerkt. Ook de wagons uit Lage Zwaluwe van en naar het 

emplacement Roosendaal kunnen niet over de omleiding. 

Ten noorden van station Roosendaal is in alle varianten spra- 

ke van een significante afname van de maximale afstand van 

de 10-6 IR-contour. Direct ten zuiden van het station stijgen 

de afstanden iets in geval van het Nulplus-Alternatief, aan- 

gezien dan een emplacementsomleiding nodig is met wissels 

die het risico plaatselijk verhogen. 

De A17- en BLS-varianten gaan geheel om de stad heen. 

Daardoor verdwijnt de IR 10-6 op het grootste deel van het 

P I 

Tabel 7.5.1 Afstand tot de IRsontour van 104 
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traject door Roosendaal naar Essen. Bij Rsd OEM in het Al- 

ternatief Lijn 11 en 12 onstaat richting Bergen op Zoom een 

relevante 1 0-6-contour. Deze onstaat niet bij de varianten 

Rsd A17 en Rsd BLS. 

Aantal kwetsbare bestemmingen binnen de 70-6 IR-contour 

per jaar 

Om de effecten van de varianten te kunnen interpreteren 

moet echter niet alleen naar het effect op de bestaande spo- 

ren (d.w.z. sporen die in de referentiesituatie zijn aangege- 

ven) gekeken worden. Het gunstige effect van minder ver- 

voer op deze bestaande sporen wordt verminderd door het 

ongunstige effect van de nieuwe kilometers spoor met bijbe- 

horend ruimtebeslag door IR. Er onstaat een verlaagd risico 

bij bestaande kilometers, maar 'nieuw risico' op de kilome- 

ters nieuwe baan. Met name de beide varianten rond het 

emplacement Rsd OEM binnen het Nulplus-Alternatief en 

Alternatief Lijn 11 en 12 voegen kilometers spoor toe met IR 

in de nabijheid van kwetsbare bestemmingen. In geval van 

de omleidingen neemt het aantal kwetsbare bestemmingen 

af van 350 in de referentiesituatie tot 10 a 15. Bij de omlei- 

dingen over het emplacement neemt het aantal kwetsbare 

bestemmingen binnen de IR-contour een factor 2 af. 

Dit is zowel het geval binnen het Lijn 12 alternatief als het 

Lijn I l en l 2  alternatief. 

Deelaspect Groepsrlslco vrlje baan 

Groepsrisico vrije baan 

De varianten, die buiten Roosendaal omgaan, geven een 

verbetering van de groepsrisico's. De omleidingsvarianten 

hebben op alle kilometers een verwaarloosbaar risico (zie 

Bijlage 4) en blijven tenminste een factor tien onder de 

oriënterende waarde. Er is wel sprake van enig groepsrisico, 

namelijk daar waar de A l  7-varianten de woonbebouwing 

naderen en, in mindere mate, bij de bogen tussen Roosen- 

daal en Wouw (de bogen langs de toekomstige wijken, en in 

geval van Lijn 11 en 12 alternatieven ter hoogte van 

Wouw). Ook op deze kilometers (met het hoogste groepsri- 

sico binnen de genoemde varianten) is het Groepsrisico (ver) 

onder de oriënterende waarde. 

Samenvattend is te stellen dat de omleidingen om Roosen- 

daal nergens tot meer dan verwaarloosbaar groepsrisico lei- 

den. Bij de omleiding binnen de bebouwde kom (Rsd OEM 

Lijn 12 en Rsd OEM Lijn 11 en12) ligt dat anders: elke nieu- 

we kilometer van de OEM-variant voegt een grensgeval toe. 

Voor de diverse trackdelen rond en ook in Roosendaal zal 

het groepsrisico wel iets dalen, maar blijft de indeling op een 

aantal kilometers 'grensgeval' of hoger. 

De verbetering van het groepsrisico in geval van de omlei- 

dingen om Roosendaal komt door verbeterde infrastructuur, 

met name door minder overwegen, en soms door lagere in- 

tensiteiten gevaarlijke stoffen. De verbetering is in de risico's 

zichtbaar ter hoogte van de samenkomst van de lijnen Lage 

Zwaluwe en Breda direct ten noorden van het station, en ten 

zuiden van het station in enkele varianten in zowel de rich- 

ting Essen als in de richting Bergen op Zoom. De situatie in 

het centrum van Roosendaal blijft voor het groepsrisico een 

onveranderd aandachtspunt. Ook bij de dicht bebouwde 

gedeelten langs de lijnen naar Bergen op Zoom, Lage 

Zwaluwe, en Essen ontstaan (alleen) verbeteringen van ten- 

minste een factor drie bij realisatie van de varianten A17 en 

BLS binnen het Alternatief Lijn 12 en Lijn 11 en 12, dus om- 

leidingen buiten om de bebouwde kom van Roosendaal. 

Verandering in Groepsrisicogetal 

Om de verschillen tussen de diverse varianten correct te 

kunnen interpreteren moet wel het volgende worden opge- 

merkt. Gemeten in aantal grensgevallen (kilometers met een 

GR-beoordeling 'grensgeval') scoren de beide bestaande 

baan varianten slechter dan de referentiesituatie. Er zijn im- 

mers meer kilometer spoor met dit hoge groepsrisico. Dit is 

als volgt te begrijpen. Als een gegeven intensiteit door 

Roosendaal zich over twee mogelijk routes verdeelt en daar- 

bij elke kilometer nog steeds (net) een bepaalde hoogte 

groepsrisico haalt, stijgt het aantal grensgevallen. Er is echter 

niets veranderd in termen van totaal risico. Immers: dezelfde 

bevolking wordt blootgesteld aan (de kleine kans op onge- 

vallen gevaarlijke stoffen in) dezelfde transportstroom. Om 

deze reden wordt gebruik gemaakt van gesommeerde 

groepsrisicogetallen voor alle kilometewakken binnen een 

variant. 

Een verschil tussen een groepsrisicogetal van 6.9 en 3.5 be- 

tekent dat de situatie in het laatste geval vrijwel een factor 2 

verbeterd is. De varianten over de bestaande baan zitten in 

score dus tussen de referentiesituatie en de omleidingen bui- 

ten Roosendaal om. Het verschil tussen de varianten A17 en 

BLS is in groepsrisicogetallen in tabel 7.5.4 niet te zien. Het 

totaal GR wordt gedomineerd door de kilometers door 

Roosendaal, en niet door de varianten buisleidingenstraat en 

A1 7. 
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A- Nul UJn 11 .n 12 
........................................................................................................... 

Varianten MOEM M A 1 7  WBLS WOEM M A 1 7  MBLS 

Criterium ................................................................................................... 
Aantal kwetsbue bestemmingen 
h m n  I W I R  contow (circa) 35û 1% 35 35 160 1 O* 15. 

Verschll vergroot door tuuenafrondlng (vanwega onzekerheden) op bvouden. 

I 
Tabel 7.5.2 Aantal kwetsbare bestemmingen binnen de 10-6-IR contour (Handmatig geteld van dezelfde 
kaarten als bij 'geluid' en 'trillingen') 

Am- 

............................ 
Varianten 

Criìerium ............................ 
Aantal kilometers 
grrnsgeval of hoger 

nut nuipuz ujn i r  ujn i i n i  i c  I 
N O E M  M A 1 7  RrdBLS RrdOEM RrdA17 WBLS 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Tabel 7.5.3 Aantal kllometers met GR indeling 'grensgeval' "f h g e r  

Altamatbven Nul Nulplus UJn lt Ujn 11 en l 2  
........................................................................................................... 

Varianten RrdOEM W A 1 7  MBLS WOEM RrdA77 MBLS 

Criterium ........................................................................................................ 
Grocpsriskogetal 6.9 4.6 3.5 3.5 4.6 3.5 3.5 

Tabel 7.5.4 Totaal Groepsrisl~ 

Deelaspect Individueel Risico Emplacement 

In de autonome ontwikkeling (referentiesituatie) ontstaat 

een 10-6-contour met een straal van 100-1 50 meter. Deze 

verdwijnt als minder wagons met brandbaar gas worden af- 

gehandeld, bijvoorbeeld doordat de activiteit locwissel voor 

de meeste treinen met deze stofcategorie vervalt. Het aantal 

kwetsbare bestemmingen binnen de contour neemt dan af 

tot nul. De situatie is dan weer gelijk aan de huidige stand 

van zaken (19981, zoals genoemd in de Wm-vergunning [21. 

De verschillende maatregelen uit de Wm-vergunning in 

PAGE-verband en de evaluatie hiervan worden besproken in 

Bijlage 4. 

Deelaspect Groepsrisico Emplacement 

In de autonome ontwikkeling (referentiesituatie) is sprake 

van een groepsrisico dat een factor 15-20 boven de oriënte- 

rende waarde voor inrichtingen ligt. De enige nog niet toe- 

gepaste maatregel waarvan op dit moment duidelijk is dat ze 

een verbetering geeft, is het verminderen van de intensitei- 

ten op het emplacement. Het niet meer locwisselen met de 

bloktreinen vanuit het Sloe-gebied levert een factor 15 ver- 

betering op. Het groepsrisico komt daarmee weer rond de 

oriënterende waarde te liggen. De mogelijkheden tot verde- 

re stadsontwikkeling in Roosendaal nemen toe als het 

groepsrisico nog verder kan worden verlaagd. 

Een verbetering van een factor tien is significant, maar moet 

als beperkt worden betiteld als het gaat om het scheppen 

van 'risicobudget'. Het risico zou na alle vooronderstelde 

maatregelen plus de nu vermelde maatregel rond de oriënte- 

rende waarde komen te liggen. Om bijvoorbeeld een plan 

van de omvang 'Stationswerf' te kunnen realiseren moet 

eerst een 'risicoruimte' worden geschapen met meer dan 

een factor 100. Daarnaast kan het zijn dat een gedeelte van 

de winst van nog uitvoerbare maatregelen opgaat aan te- 

genvallen van de al ingeboekte groepsrisicowinst. Voor 

Roosendaal kan de veiligheidssituatie alleen met ingrijpende 

maatregelen worden verbeterd (Begeleidingsgroep van Uit- 

voering-PACE). Hierbij dient wel bedacht te worden dat er 

sprake is van reserveringen (voor de vrije baan) gebaseerd 
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op voortschrijdende inzichten. Zo blijkt al dat in het kader 

VERA dat de intensiteiten gevaarlijke stoffen van en naar het 

emplacement (voorjaar 1999) lager zijn dan de intensiteiten 

op het emplacement zelf (zoals vastgelegd in PACE, reserve- 

ringen bijgesteld t6t 1996). Dit verschil is een sterke aanwij- 

zing dat de intensiteiten op het emplacement lager zullen 

uitvallen en daarmee ook de externe risico's. 

A58 en het bestaande spoor doorkruisen het gebied. Naast 

verschillende bebouwingslinten liggen hier meerdere ver- 

spreid liggende woningen. Ter hoogte van de Kragge liggen 

diverse campings en recreatieterreinen. Het bestaande spoor 

ligt in de stad. Langs het spoor liggen wisselend bedrijfster- 

reinen en woongebieden. Er zijn enkele uitbreidingen van 

woon- en werkgebieden voorzien. Bergen op Zoom wordt 

aan de oostzijde begrensd door de A58. Van belang is verder 

de landgoederenzone ten oosten van Bergen op Zoom. De 

landgoederenzone wordt begrensd door de A58. De buislei- 

dingenstraat doorkruist het gebied. Hier liggen verschillende 

verspreid liggende woningen. Ten zuiden van Bergen op 

Zoom is eveneens sprake van verspreid liggende woningen. 

De 10d IR-contour voor de vrije baan is in de autonome ont- 

wikkeling afwezig. Er zijn daarom geen kwetsbare bestem- 

mingen binnen deze contour aanwezig. Met betrekking tot 

Recreatieterrein Heide bij Bergen op Zoom 

Deelasped overige risico's 

Bij de varianten BLS kan, zowel bij Alternatief Lijn 12 als Al- 

ternatief Lijn 11 en 12, sprake zijn van cumulatie van risico, 

door de nabijheid van de buisleidingenstraat waardoor ge- 

vaarlijke stoffen worden vervoerd. Dit betekent dat het tota- 

le IR verder weg kan liggen en het gecombineerd CR voor 

die kilometer hoger kan zijn, dan op grond van uitsluitend 

het spoor is berekend. In geval van bundeling met de A17 is 

dit effect verwaarloosbaaP). Het effect is volledigheidshal- 

ve genoemd, want er zitten zowel mogelijk positieve als 

negatieve effecten aan. Aan cumulatie van effecten is geen 

methodisch en wettelijk kader gekoppeld. 

7.5.3 Daelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentlesltuatle (Nul-Optle) 

het Croepsrisico voor de vrije baan worden in de autonome 

ontwikkeling 5 kilometervakken in Bergen op Zoom gekwa- 

lificeerd als grensgeval of hoger. 

Deelaspect Indlvldueel rlslco vrlJe baan 

Afstand tot 70-6 IR-contour 

Aangezien een IR-waarde van 1C6de grenswaarde is, is de 

(maximale) afstand tot deze waarde van het individueel risi- 

co als beoordelingscriterium in deze paragraaf gepresen- 

teerd. In Bijlage 4 is deze afstand voor alle alternatieven en 

varianten opgenomen. Een waarde van 1 O-5 komt nergens 

voor, en is dus verder niet vermeld. De afstanden tot de 10-7 

zijn eveneens in Bijlage 4 opgenomen. 

Tabei 7.5.5 Afstand tot de IR-contour van 10d 

De hoogte van de risico's wordt bepaald door het vervoer 

van brandbaar gas. Voor de 10-6-contour (dus niet voor het 

groepsrisico) is daarnaast het vervoer van zeer brandbare 

vloeistoffen van invloed. Op de omleidingen is voor de 

In het buitengebied tussen Roosendaal en Bergen op Zoom hoogte van het groepsrisico daarnaast het vervoer van zeer 

liggen onder meer de woonkernen Wouw en Heerle. De toxisch gas mede bepalend voor de risico's. 

41 BIJ de Stok een afstand tot de IR=lW6 van ongeveer 20 meter. Dat is verwaarloosbaar ten opzichte van de afstanden tot dezelfde contour bij 
de buisleidingen, die 150 tot 180 meter bedragen. 

Trajectn~WMER Verbinding Roosendaal - Antwerpen 
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Ten opzichte van de referentiesituatie is sprake van een nieu- 

we transportstroom. omdat er bij de varianten in deelgebied 

2 altijd sprake is van aanleg van een nieuwe verbinding naar 

de Antwerpse Haven. Deze gaat gepaard met beperkte 

maar niet verwaarloosbare IR-afstanden. Indien deze stroom 

over de bestaande baan gaat door Bergen op Zoom zelf, dan 

ontstaan afstanden tot ongeveer 35 meter (BoZ BB). Bij de 

varianten om de stad verdwijnen de risico's in de stad ge- 

heel. De twee mogelijke omleidingen A58 en BLS geven een 

lagere IR doordat op de meeste kilometers van dat t r ad  

geen wissels voorkomen. In de intensiteiten is zelfs veron- 

dersteld dat geheel geen gevaarlijke stoffen meer door de 

stadsbebouwing gaan. Indien er in het geval van de omlei- 

dingsvarianten toch een enkele trein met gevaarlijke stoffen 

per jaar van de bestaande baan gebruik maakt, blijkt het risi- 

coniveau in de stad vergelijkbaar of lager met dat in de refe- 

rentiesituatie. 

Aantal kwetsbare bestemmingen binnen de 7 0 6  IR-contour 

per jaar 

Het aantal kwetsbare bestemmingen binnen de 10-6 IR con- 

tour neemt in alle varianten toe, omdat er geheel nieuwe 

transportstromen ontstaan. Bij de variant BoZ BB is dit aantal 

het hoogst, omdat de gehele transportstroom door het ste- 

delijk gebied van Bergen op Zoom wordt afgewikkeld. 

................................................................ 
Varianten BoZBB BoZA5û BoZBU 

Criterium ............................................................. 
Aantal kwetsbue bestem- 
mingen binnen 1V -  IR 
I m t w r  (circa) O 230' 20 5 

* Vcothll vwgroot door tuucnafronding (vanwege onzekerheden) op 

Tabel 7.5.6 Aantal kwetsbare bestemmingen binnen de IR contour 
(Handmatig geteld van dezelfde kaarten als bij 'geluid' en 'trillingen';) 

Deelaspect Groepsrlslco vrije baan 

Croepsrisico vrije baan 

Voor de variant BoZ BB (de bestaande baan) is een verslech- 

tering van de groepsrisicosituatie niet te vermijden als ge- 

volg van het ontstaan van geheel nieuwe transportstromen 

gevaarlijke stoffen. Anders dan men mogelijk uit de toena- 

me van het IR zou verwachten (van O naar 20 30 meter), is 

de doorwerking in het groepsrisico beperkt. De belangrijkste 

oonaak hiervan is dat in de nulsituatie al sprake is van een 

groepsrisico als gevolg van het grote aandeel brandbaar gas 

in de transportstroom. Daarnaast zakt het risico op sommige 

plaatsen als gevolg van de reductie van de basisongevals- 

kans door het opheffen van overwegen. Het aantal grensge- 

vallen is echter hoog. Hoewel bedacht moet worden dat niet 

elk grensgeval meteen een overschrijding van de orienteren- 

de waarde inhoudt. is dit op tenminste één kilometer met 

zekerheid het geval. In de omleidingsvarianten BoZ A58 en 

BoZ BLS wordt de passage van dergelijk hoge concentraties 

A b m t h m  Nul Lijn l1  a n l l  
, .............................................................. 

VUanten BoZBB &?ZA58 B d B U  

Criterium .............................................................. 
Aantal kllomacrs grens- 
geval of hoger 5 5 O O 

Tabel 7.5.7 Aantal kilometers met GR indeling 'grensgeval' of hoger 

woonbebouwing geheel vermeden. De verbetering in de 

groepsrisico's is dan ook aanzienlijk. Op geen enkel kilome- 

tervak wordt het GR overschreden. De waardering 'beperkt' 

bij de eerste kilometer in variant A58 is een gevolg van de 

aanwezigen in de nulsituatie, waarin in dit recreatiegebied 

(de Zanderijen geheten) recreanten aanwezig zijn. Hierdoor 

is het nu berekende groepsrisico overschat. In beide alterna- 

tieven zijn de groepsrisico's op de eerste kilometers het 

hoogst als gevolg van verspreide woningen, hoewel nog 

steeds meer dan een factor tien onder de oriënterende 

waarde. 

Verandering in Croepsrisicogetal 

Bij de berekening van het groepsrisicogetal (groepsrisico 

getotaliseerd over het gehele tracé) blijkt dat de omleidings- 

varianten 30 tot 100 keer lager scoren dan de variant die 

gebruik maakt van de bestaande baan. Er zijn immers 

minder mensen aanwezig die bijdragen aan de hoogte van 

het GR. 

Attarrntiovon Nul UJn l 1  .n 12 

Criterium .............................................................. 
Grocpsilslaogctal 6.8 6.8 0.2 0.07 

Tabel 7.5.8 Totaal groepsrisic 
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Deelasped overige risico's 

Bij de variant BLS kan sprake zijn van cumulatie van risico, 

door de nabijheid van de buisleidingenstraat waar gevaarlij- 

ke stoffen doorheen worden vervoerd. Dit betekent dat het 

totale IR verder weg kan liggen en het gecombineerd GR 

voor die kilometer hoger kan zijn, dan op grond van uitslui- 

tend het spoor is berekend. In geval van bundeling met de 

A58 is dit effect verwaarloosbaar. Het effect is volledigheids- 

halve genoemd, want er zitten zowel mogelijk positieve als 

negatieve effecten aan. 

7.5.4 Deelgebied 3: ReimerswaallWoensdrecht 

Referentlesltuatle (Nul-Optle) 

Deelgebied 3 is een open landschappelijk gebied. De woon- 

kernen Woensdrecht en Hoogerheide liggen ten oosten van 

het bestaande spoor. Verspreid over het gebied liggen kleine 

bebouwingseenheden als Völckerdorp en ook losse wonin- 

gen. Deels parallel aan het spoor ligt de A58lA4. De A4 

buigt in zuidelijke richting af naar België. Het Schelde-Rijn 

Kanaal loopt van noord naar zuid door het gebied. Langs dit 

kanaal ligt een zuiveringsinstallatie en is een Windturbine- 

park in ontwikkeling. De risico's in de referentiesituatie zijn 

zeer beperkt: een 10-6 individueel risico (IR) treedt niet op en 

stedelijke bebouwing wordt nauwelijks genaderd, waardoor 

ook geen groepsrisico's ontstaan. 

Deelaspect Indlvldueel rlslco vrije baan 

Afstand tot 10-6 IR-contour 

Aangezien een IR-waarde van 1 jaar de grenswaarde is, is 

de (maximale) afstand tot deze waarde van het individueel 

risico als beoordelingscriterium in deze paragraaf gepresen- 

teerd. In Bijlage 4 is deze afstand voor alle alternatieven en 

varianten opgenomen. Een waarde van 10-5 komt nergens 

voor, en is dus verder niet vermeld. De afstanden tot de 10-' 

zijn eveneens in Bijlage 4 opgenomen. 

Ter hoogte van de aansluitingen van alle varianten op de be- 

staande baan BoZ-Goes is sprake van een verhoogd risico 

door de aanwezigheid van wissels. Alleen op deze knoop- 

punten is de afstand IR maximaal 30 meter. Als eenmaal de 

knooppunten gepasseerd zijn, komen de lagere afstanden 

van eerdere tracddelen (omleidingen Bergen op Zoom e.d.) 

terug. 

A l w m d e v m  Nul Ujnllrnl2 
................................................. 
Varknten ACOost Al-Wed SRK 

laoei /.>.y HTsrano ror o e  in-conrour van 

Aantal kwetsbare bestemmingen binnen de 10-" IR-contour 

per jaar 

Er liggen in de referentiesituatie noch in de verschillende 

varianten geen kwetsbare bestemmingen binnen de 

10-6 IR-contour. 

Tabel 7.5.10 Aantal kwetsbare bestemmingen binnen 10a IR-contour (Enkele 
objecten in het talud als gesloopt verondersteld) 

Deelaspect Croepsrlslco vrlje baan 

Croepsrisico vriie baan 

Alle kilometers in deelgebied 3 hebben een groepsrisico ruim 

onder de oriënterende waarde. Er is geen enkel kilometewak 

waar het GR de kwalificatie grensgeval of hoger krijgt. 

Nul Ujnllrn12 
............................................................ 

Wanien ACOost M-West UIK 

Ciiterkim .............................................................. 

m hoser 0 O o O 

n - 
Tabel 7.5.1 1 Aantal kilometers met GR indeling 'grensgeval' of hoger 

Verandering in  Croepsrisicogetal 

Het groepsrisicogetal (groepsrisico getotaliseerd over het 

gehele track) ligt voor de verschillende varianten nauwelijks 

hoger dan in de referentiesituatie en is verwaarloosbaar 

klein. Hierbij moet wel worden bedacht dat het toevoegen 

van een enkel kantoor (of andere kwetsbare bestemming in 

de nabijheid van het spoor) in de toekomst deze score dras- 

tisch zal beïnvloeden. 

TrajectnoWMER Verbinding Roosendaal - Antwerpen 



7 Effectbeschrijving 

A l t o r ~ t l m n  Nul Ujn 11 en l 2  
............................................................... 

Vuisnten ACOost Al-W& SRK 

.............................................................. 
G=W*ectal 0.001 0.01 0.01 0.002 

Tabel 7.5.12 Totaal groepsris 

Deelaspect overige rlslco's 

Bij de verschillende varianten kan sprake zijn van cumulatie 

van risico, door de nabijheid van transportassen, waar ge- 

vaarlijke stoffen overheen worden ve~oerd. Dit betekent 

dat het totale IR verder weg kan liggen en het gecombineerd 

CR voor die kilometer hoger kan zijn, dan op grond van uit- 

sluitend het spoor is berekend. In geval van bundeling met 

de A4 en het Schelde-Rijn Kanaal is dit effect verwaarloos- 

baar. Het effect is volledigheidshalve genoemd, want er zit- 

ten zowel mogelijk positieve- als negatieve effecten aan. 

Aan geen van deze effecten is een wettelijk kader gekoppeld. 

7.6 Landschap 

7.6.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect landschap de ef- 

fecten beschreven. De beschrijving vindt per deelgebied en 

per deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in tabelvorm 

een gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van de te 

verwachten effecten. De verschillende varianten zijn weer- 

gegeven in de Bijlage thematische kaarten. 

Deelaspect Geomorfologie 

7.6.2 Deelgebied 1:  Roosendaal en omgeving 

Referentiesituatle (Nul-Optie) 

Deelgebied 1 bestaat grotendeels uit het stedelijk gebied 

van Roosendaal met daaromheen een gedeelte van het dek- 

zandgebied dat zich uitstrekt tot deelgebied 2 en de deelge- 

bieden 4 en 5. 

De meeste maatgevende kenmerken zijn geconcentreerd in 

het landelijk gebied ten westen van Roosendaal en gekop- 

peld aan de geomorfologisch en cultuurhistorisch waarde- 

volle beekstructuren. Er komen diverse CEA-objecten in het 

deelgebied voor en een aanzienlijk gebied is als 'gebied met 

hoge archeologische verwachtingswaarde' geclassificeerd. 

Het landschap in deelgebied 1 is grotendeels open (dek- 

zandgebied) met uitzondering van het stedelijk gebied van 

Roosendaal en de bebouwde kom van Wouw. De huidige 

spoorlijn tussen Roosendaal - Bergen op Zoom en Roosen- 

daal - Nispen vormt door de ligging op maaiveld nauwelijks 

een ruimtelijke barrihre binnen het landschap. 

Aantasting GEA-objecten 

Alle omleidingsvarianten (binnen de Alternatieven Lijn 12 en 

Lijn 11 en 12) doorsnijden het GEA-object 'Dal van Hoeven- 

stein' (= Rissebeek, 4906). Hierbij scoren de varianten die 

bundelen met de A17 iets negatiever dan de varianten die 

bundelen met de buisleidingenstraat. 

l Alt.mitiwon Nul Nulpka Ujn 12 

...................................................................... 

I Lengte doorsnijding ken- 
merkende geornorfd0giX)H 
nllëfvormen (m&, gewogen) 0 247 250 330 

Tabel 7.6.1 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Geomorfologie 
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7 Effectbeschrijving 

Doorsnijding kenmerkende geomorfologische reliëfvormen 

Evenals bij criterium 'aantasting GEA-objecten' doorsnijden 

alle omleidingsvarianten het beekdal van de Rissebeek dat 

als geheel is aangewezen als kenmerkend geomorfologische 

reliCfvorm. Doordat de aansnijding vrijwel haaks staat op het 

beekdal is de kwalitatieve aantasting relatief beperkt. Het 

negatieve effect wordt nog verder gemitigeerd doordat de 

spoorlijn het lager gelegen beekdal verhoogd kruist (t.o.v. 

beekdal) waardoor de bodemlagen niet worden verstoord. 

De zichtbare continuïteit in de lengterichting van het beek- 

dal zal echter wel worden verminderd. 

De verschillen tussen de varianten zijn relatief beperkt om- 

dat de variant Rsd Omleiding Emplacement (binnen het Nul- 

plus-Alternatief) en de variant Rsd Omleiding Emplacement 

(binnen Alternatief Lijn 11 en 12) een vergelijkbare lengte 

waardevolle geomorfologische reliëfvormen aansnijden. Het 

ruimtebeslag dat voor deze varianten is berekend, is het ge- 

volg van ruimtebeslag gecreëerd door aanpassingen aan de 

kruisende en parallelle infrastructuur en niet als gevolg van 

ruimtebeslag op de baan of het emplacement zelf. 

Aantasting terreinen met archeologische waarde 

Binnen het invloedsgebied van deelgebied 1 zijn door de 

Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek geen 'archeo- 

logische waarden' geclassificeerd. Doordat het archeologisch 

onderzoek binnen deze regio tot nu toe nog zeer beperkt is 

gebleven, is het echter aannemelijk dat er meer archeologische 

waarden aanwezig zijn dan nu zijn geïnventariseerd. 

Deelaspect Archeologie 

Deze veronderstelling wordt bevestigd door de grote gebie- 

den die door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodem-onder- 

zoek geclassificeerd zijn met 'hoge archeologische verwach- 

tingswaarde' en de historische gebiedsbeschrijvingen die 

bekend zijn (zie paragraaf 6.6 en Bijlage 4). Alleen het uit- 

voeren van een Aanvullende Archeologische Inventarisatie 

(AAI) kan tijdens de OTB-fase uitsluitsel geven over de aan- 

wezigheid van daadwerkelijke archeologische waarden bin- 

nen dit gebied. 

Aantasting gebieden met potentiële archeologische waarde 

Ten zuid-westen en ten zuiden van Roosendaal ligt een aan- 

tal gebieden met een hoge archeologische verwachtings- 

waarde. De varianten A17 en BLS (binnen Alternatief Lijn 12) 

doorsnijden één van deze gebieden ten westen' van Nispen. 

Hierdoor kunnen mogelijk aanwezige waarden worden aan- 

getast. De varianten A17 en BLS (Alternatief Lijn 11 en 12) 

doorsnijden eveneens het gebied ten westen van Nispen 

maar ook een potentieel waardevol gebied ten zuiden van 

Wouw. Hierdoor is de totale aantasting groter. 

Het minimale ruimtebeslag dat voor de varianten Rsd Om- 

leiding Emplacement (binnen het Nulplus-Alternatief) en 

Rsd Omleiding Emplacement (binnen Alternatief Lijn 11 en 

12) is berekend, is het gevolg van ruimtebeslag gecreëerd 

door aanpassingen aan de kruisende en parallelle infrastruc- 

tuur en niet als gevolg van ruimtebeslag op de baan of het 

emplacement zelf. 

RUI UJn l I O" l& 

Criteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aantasting terreinen met 
archedogkche waarde 
(mtalkn) O O O O O O O 
........................................................................................................ 
Aantasting gMed met 
potenti& uchedoghche 
waarden (hectam) O 0 7  3,7 3,7 0,7 12,3 

- -  pp 

Tabel 7.6.2 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Archeologie 
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7 Effedbeschrijving 

Deelaspect Cultuurhlstorie 

Aantasting cultuurhistorische landschapseenheden 

In de effectbeschrijving komt duidelijk naar voren dat de 

omleidingsvarianten binnen de Alternatieven Lijn 12 en Lijn 

11 en 12 de grootste aantasting van het jong-ontginningen- 

landschap tot gevolg hebben. Dit wordt verklaard door de 

relatief grote lengte nieuw tracé waardoor veel landschap 

verloren zal gaan. 

De aantasting van cultuurhistorische landschapseenheden 

bij het Nulplus-Alternatief en variant Rsd Omleiding Em- 

placement zijn relatief gering omdat hier maximaal gebruik 

wordt gemaakt van bestaand spoor waardoor het cultuur- 

historisch landschap zoveel mogelijk wordt gespaard. 

AtternrM.wn Nul Nulplur Ujn 12 Lijn11 m l 2  
...................................................................................................... 

Varlanten RsdOEM RsdA17 RsdBLS RsdOEM RsdA17 RsdBLS 

crlieria .................................................................................................... 
Aantasting cultuurhistorisch 
waardevolle landschapseen- 
heden (gewogen oppiwlaktc) O 6.9 133,7 150,2 25.1 155,9 181,7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aantasting landschappelijke 
samenhang uitgedrukt in 
heaam gelsdcerd gebied O O 228 439 O 228 439 
................................................................................................... 
Aangetasting cultuurhistorisch 
waardevolle patronen of 
elementen (gewogen aanW) O O 4 4 O 4 4 

Tabel 7.6.3 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Cultuurhistori, 

Aantasting landschappelijke samenhang 

Het volgen van bestaand spoor heeft in alle alternatieven ui- 

teraard de minste geïsoleerde gebieden tot gevolg. De alter- 

natieven die echter omleidingsvarianten bevatten, cregren 

rond Roosendaal een aanzienlijke hoeveelheid geïsoleerde 

gebieden. Doordat het gebied 'De Stok' zich onder invloed 

van autonome ontwikkelingen in de toekomst zal transfor- 

meren tot een verstedelijkt gebied zal de isolatie van het nu 

aanwezige landschap tussen de buisleidingenstraat en de 

autosnelweg kwalitatief weinig effect hebben. 

Binnen deelgebied 1 is vooral het ontstaan van geïsoleerde 

gebieden ten zuiden van Roosendaal van belang. Omdat in 

alle omleidingsvarianten aangesloten zal worden op het be- 

staande lijn Roosendaal - BelgiC zal de aantasting ten zuiden 

van Roosendaal voor alle varianten nagenoeg gelijk zijn. 

Door de aanleg van een aantakking met de bestaande lijn 

Roosendaal - BelgiC ontstaat een nieuwe 'natuurlijke' grens 

die toekomstige stadsuitbreidingen naar het zuiden kan sti- 

muleren. Door deze ontwikkeling kan de landschappelijke 

samenhang van het jong-ontginningenlandschap tussen 

Roosendaal en Nispen afnemen. 

Aantasting cultuurhistorisch waardevolle elementen en pa- 

tronen 

De omleidingsvarianten gebundeld met de A17 en de buis- 

leidingenstraat hebben tot gevolg dat een aantal cultuur- 

historisch waardevolle beken en bomenrijen in het jong- 

ontginningslandschap wordt aangetast. Hoewel de aantas- 

tingen verschillende elementen betreft, is h a  totaal aantal 

aantastingen bij de varianten gelijk. De wijze van doorsnij- 

ding is in alle gevallen haaks waardoor de kwalitatieve aan- 

tasting relatief beperkt is. 
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Deelaspect Visueel-rulrnteliJk 

Nul I 
............................................................................... 

W O E M  W A 1 7  &dBU W O E M  W A 1 7  W B U  

W n g  vanuli Wrchap: kngtc 
W w e n  m- 

werende voonkningen (metcnP O 14.000 9.700 6.900 19,1500 9.500 6.900 
......................................................................................................... 
&kvhigvmun trein: gduM- 
mmidcwo&ningen/ 
vmHspaRgging(mcknrU O 2.m 1.800 l .m 2.400 I .m I .m 
......................................................................................................... 
Bdcvlng vamrtt trrin. aanbi 
v(- o o o o O O O 
......................................................................................................... 

iaoei r.o.4 ioraaioverzicnr re vemacnren errenen voor ner oeeiaspen virueei-ruim rei ij^ 

Beleving vanuit landschap 

De beleving vanuit het landschap wordt bij de varianten 

OEM sterk aangetast door de grote lengte aan geluidweren- 

de voorzieningen boven ooghoogte (2 en 4 meter). Hierbij 

scoort de variant Lijn 11 en 12 Rsd OEM het meest negatief. 

De varianten die bundelen met de A17 of de buisleidingen- 

straat hebben relatief kleine lengtes geluidwerende voorzie- 

ningen van 2 of 4 meter hoog, omdat hier geen gevoelige 

bestemmingen in de onmiddelijke nabijheid liggen. De va- 

rianten OEM daarentegen gaan dwars door woongebieden 

waardoor meer, en hogere geluidwerende voorzieningen 

nodig zullen zijn. 

Het kwantitatieve verschil tussen de bundelingsvarianten 

BLS en A17 is relatief beperkt. Kwalitatief gezien is de plaat- 

sing van 2 of 4 meter hoge schermen langs de A1 7 steden- 

bouwkundig minder bezwaarlijk dan het plaatsen van de- 

zelfde schermen langs de buisleidingenstraat. Bij de 

bundeling met de A1 7 versterken ze stedenbouwkundig de 

overgang tussen stad en buitengebied (positief). De ontwik- 

keling van De Stok als, gedeeltelijk, bebouwd gebied doet 

hier niets aan af. De ruimtelijke invulling van De Stok zoekt 

namelijk aansluiting bij de structuur van het landelijk gebied 

W]. Plaatsing van geluidschermen tussen De Stok en het 

landelijk gebied (varianten Lijn 12 BLS en Lijn 11 en 12 BLS) 

heeft tot gevolg dat De Stok ruimtelijk geisoleerd wordt tus- 

sen de spoorlijn en de A17. 

42 Bij het bepalen van de toename van de lengte verhoogte ligging van het spoor worden alleen die delen gemeten waarbij het spoor hoger ligt 
dan 1.50 meter boven maaiveld (boven ooghoote). Bij het bepalen.van de toename van de lengte geluidwerende voorzieningen worden 
alleen de lengte van de schermen van 2 en 4 meter hoog gemeten (t.o.v. bovenkant spoor bij banen op maaiveld) omdat deze boven 
ooghoogte (gezien vanaf het maaiveld) liggen. 

43 Bij het bepalen van de toename van de lengte verdiepte ligging van het spoor worden alleen die delen gemeten waarbij het spoor lager ligt 
dan 3 meter onder maaiveld. Bij een verdiepte ligging van 2 meter onder maaiveld (uitgaande van een taludoplossing) is er nog sprake van 
een zichtrelatie met de omgeving (vanuit een reguliere reizigerstrein). Bij een verdiepte ligging van 3 meter vervalt deze zichtrelatie. Bij het 
bepalen van de toename van de lengte geluidwerende voorzieningen wordt alleen de lengte van de schermen van 4 meter hoog gemeten 
omdat vanuit de trein over schermen van 2 meter hoog heengekeken kan worden. 
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7 Effectbeschrijving 

Beleving vanuit trein: geluidwerende voorzieningen/ 

verdiepte ligging 

Langs alle tracbvarianten binnen deelgebied 1 worden op 

delen van het traject 4-meter hoge schermen toegepast. 

Hierbij is de lengte (en dus ook het effect) langs de varianten 

die maximaal gebruik maken van de bestaande baan het 

grootst. Kwalitatief gezien hebben de 4 meter hoge geluid- 

schermen ten zuid-oosten van het station van Roosendaal 

(varianten OEM) het meest negatieve effect. Het station en 
de directe omgeving vormen voor de treinreiziger het con- 

tactpunt met de stad. Vanuit het oogpunt van beleving is 

een zichtrelatie met de omgeving vanuit de trein hier wense- 

lijk. Juist op deze plek zijn vanuit geluidtechnische redenen 4 

meter hoge schermen noodzakelijk. 

Bij de overige varianten is de aantasting van de belevings- 

mogelijkheden vanuit de trein relatief beperkt omdat maar 

kleine delen van deze varianten ('begin en einde') onderdeel 

zijn van de bestaande baan waar regulier personenvervoer 

over plaats vindt. Hierdoor is de effectscore in vergelijking 

met die varianten die volledig gebruik maken van de be- 

staande baan kleiner. 

Beleving vanuit trein: aantal oriëntatiepunten 

Gezien de locatie en de lengte van de geluidschermen bin- 

nen het stedelijk gebied van Roosendaal is de verwachting 

dat er geen orientatiepunten zullen verdwijnen. Mogelijker- 

wijs kunnen er door de vormgeving van de schermen nog 

orientatiepunten bijkomen. De vormgeving van schermen 

wordt echter pas in de OTB-fase bepaald waardoor er bij de- 

ze effectbepaling geen rekening mee kan worden gehouden. 

Aantasting visueel-ruimtelijk waardevolle landschaps- 

elementen en patronen 

Geen van de altematieven/varianten hebben effect op 

visueel ruimtelijk waardevolle landschapselementen en pa- 

tronen. De varianten gebundeld met de A17 of de 

buisleidingenstraat kruisen wel een aantal belangrijke ori&n- 

tatielijnen (hoogspanningsleiding/autosnelweg) maar tasten 

deze niet aan. 

7.6.3 Deelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentlesltuatle (Nul-Optle) 

Deelgebied 2 bestaat uit het stedelijk gebied van Bergen op 

Zoom, het dekzandlandschap van de Brabantse Wal, een 

gedeelte van het Markiezaat en een gedeelte van het zee- 

klei-polderlandschap. Hierdoor v o n t  deelgebied 2 een zeer 

afwisselend en landschappelijk waardevol gebied. Er liggen 

relatief veel GEA-objecten en cultuurhistorisch waardevolle 

landschapseenheden. Ook visueel-ruimtelijk is het deelge- 

bied als 'waardevol' te benoemen. 

Door de aanwezigheid van veel infrastructuur (A58/be- 

staand spoor/buisleidingenstraat) en zeer veel verschillende 

landschappelijke eenheden is het gebied kwetsbaar voor de 

aanleg van nieuwe infrastructuur. 

Deelaspect Geomorfologie 

A b m d w ~  Nul Ujn l1  rn 12 
................................................................ 

Varianten 60266 6oZA58 W B L S  

Criteria ............................................................ 
Auitestlng GEA-objecten 
(hectam) O 2,o 11,3 223 
............................................................ 
Lengte doorsnijding 
kenmetkende geornor- 
fologisdte r&ívonnen 
(mctM, gewogen) o 51 271 601 

Tabel 7.6.5 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het 
deelaspect Geomorfologie 

Aantasting GEA-objecten 

De omleidingsvarianten gebundeld met de A58 (BoZ A58) 

en de buisleidingenstraat (BoZ ELS) doorsnijden een groot 

gedeelte van het CEA-object 'Steilrand Brabantse Wal' 

(49W8). Deze aantasting is niet alleen kwantitatief maar ook 

kwalitatief zeer negatief. Het tracb ligt ter hoogte van de 

Kraaijenberg gedeeltelijk verdiept waardoor een deel van de 

nog duidelijk zichtbare terrasafzettingsheuvel wordt door- 

sneden. 

Variant BoZ ELS doorsnijdt eveneens het CEA-object 'Steil- 

rand Brabantse Wal' (49W8) maar tast hiernaast ook nog 

het GEA-object 'Zoomland' (4904) aan waardoor de totale 

aantasting verdubbeld wordt ten opzichte van variant BoZ 

A58. 

Doorsnijding kenmerkende geomorfologische reliëfvormen 

Beide omleidingsvarianten doorsnijden het geomorfologi- 

sche zeer kenmerkende (en zichtbare) beekdal van de Mo- 

lenbeek. De continuïteit van het beekdal in de lengterichting 

wordt in de huidige situatie al sterk gefrustreerd door de 

aanwezigheid van de autosnelweg maar wordt door de bei- 
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de varianten nog extra verzwakt. De verwachting is dat de 

samenhang tussen het beekdal ten westen en ten oosten 

van de A58 bij realisatie van één van de omleidingsvarianten 

verloren zal gaan. 

De negatieve effecten bij variant BoZ BLS worden nog ver- 

sterkt door de doorsnijding van een vrij grote 'laagte zonder 

randwal' binnen het gebied 'Zoomland'. Deze laagtes zijn 

typerend voor het gebied direct ten oosten van de Steilrand. 

Doordat de kruising midden door een groot gebied gaat en 

de spoorlijn het dalvormige gebied op maaiveld kruist, zal de 

aantasting van dit gebied kwalitatief laag zijn (bodem wordt 

niet vergraven en aan beide zijden van het spoor blijft nog 

een grote oppervlakte van de 'dakvormige laagte' over). 

Deelaspect Archeologie 

crltub .............................................................. 
AantiPbing terreinen met 
r r c h e d o g ) x t w w ~  
( d n )  o O o o 

Tabel 7.6.6 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Archeologie 

Aantasting terreinen met archeologische waarde 

Binnen het invloedsgebied van deelgebied 2 zijn door het 

ROB geen 'archeologische waarden' geclassificeerd. Door 

het relatief beperkte archeologische onderzoek binnen deze 

regio kan echter niet zonder meer worden vastgesteld dat 

door de aanleg van VERA geen archeologische waarden zul- 

len worden aangetast. Alleen een Aanvullende Archeologi- 

sche Inventarisatie (AAI) kan hier uitsluitsel over geven. 

Gezien de grote oppervlaktes 'gebieden met hoge archeolo- 

gische verwachtingswaarde' is de verwachting dat er binnen 

het gebied van de Brabantse Wal zeker meer archeologisch 

waardevolle terreinen aanwezig zijn. Het ligt in de lijn der 

verwachting dat de beide omleidingsvarianten hierdoor ne- 

gatief zullen scoren. Dit Is ook zichtbaar in de score bij crite- 

rium 'aantasting gebieden met potentiële archeologische 

waarde. 

Aantasting gebieden met potentiële archeologische waarde 

Beide omleidingsvarianten doorsnijden het gebied Mattem- 

burgh dat door het ROB als 'gebied met hoge archeologi- 

sche verwachtingswaarde' is geclassificeerd. Variant BoZ 

A58 doorsnijdt ter hoogte van de Balse Dreef en de Holle- 

weg ook nog het gebied 'Heerle', eveneens aangeduid als 

'gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde'. 

Doordat het spoor hier verdiept zal worden aangelegd, zul- 

len eventuele archeologische waarden onomkeerbaar wor- 

den aangetast. Variant BoZ A58 scoort in totaal iets negatie- 

ver. 

Deelaspect Cultuurhlstorie 

............................................................... 
mnebndschappe-  
Iijke samenhang uiteedrukt 
in hectares gehok«d gebied O O 59 37 

of elementen 
(Bewogen aantal) O O 6 4 

Tabel 7.6.7 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Cultuurhistorie 

Aantasting cultuurhistorische landschapseenheden 

Evenals in deelgebied 1 heeft de aanleg over de Bestaande 

Baan (BoZ BB) veruit de laagste aantasting van cultuurhisto- 

risch landschap tot gevolg. Het ruimtebeslag wat voor de 

variant Bestaande Baan is berekend, is het gevolg van ruim- 

tebeslag gecreëerd door aanpassingen aan de kruisende en 

parallelle infrastructuur en niet als gevolg van ruimtebeslag 

op de baan zelf. 

De aantasting van de omleidingsvarianten is afhankelijk van 

de totale lengte van nieuw tracé en het landschapstype dat 

wordt doorsneden. Bij de variant die bundelt aan de buislei- 

dingenstraat is de aantasting groter dan de variant die bun- 

delt met de A58 omdat het trace langer is. 

De aantasting van het cultuurhistorisch 'zeer waardevolle' 

gebied rondom de Steilrand is voor beide omleidingsvarian- 
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7 Effectbeschrijving 

rkeenknooppunt Zoornland bij Rijksweg A58 

ten vrijwel gelijk (circa 14 hectare aantasting). Het verschil in 

score wordt bepaald door de hoeveelheid jong ontginnings- 

landschap dat door variant BoZ ELS wel en door variant BoZ 

A58 niet wordt doorsneden. 

Aantasting landschappelijke samenhang 

Beide omleidingsvarianten zullen een hoeveelheid geïsoleer- 

de gebieden genereren die zich autonoom kunnen ontwik- 

kelen. Vooral rondom het gebied Matternburgh heeft dit 

een zeer negatief effect op de landschappelijke samenhang 

binnen de zone tussen het bestaande spoor en de autosnel- 

weg. Het negatieve effect wordt kwalitatief nog versterkt 

door de grotendeels verhoogde ligging van beide varianten 

rond Mattemburgh en Molenbeek waardoor isolatie van de 

omliggende gebieden wordt gestimuleerd. De kwantitatieve 

aantasting van dit gebied is voor beide omleidingsvarianten 

gelijk. 

De variant BoZ A58 creëert echter ook ten noorden van het 

knooppunt Zoomland een aanzienlijke hoeveelheid rest- 

ruimte. Het bosgebied dat hier wordt geïsoleerd kan zich 

autonoom gaan ontwikkelen waardoor de landschappelijke 

samenhang binnen het bosgebied verzwakt wordt. De land- 

schappelijke isolatie wordt kwalitatief nog versterkt door de 

verhoogde ligging van het track op een talud. 

De variant BoZ BLS creëert van de twee omleidingsvarianten 

veruit de minste hoeveelheid geïsoleerde gebieden. Door de 

maaiveldligging van het tracé langs de buisleidingenstraat 

zal daar ook de kwalitatieve aantasting relatief laag zijn. De 

hoeveelheid geïsoleerd gebied die in het gebied rond Mat- 

temburgh ontstaat is even groot als bij variant BoZ A58 en 

ook kwalitatief even negatief. 

Vanzelfsprekend zullen bij het volgen van de Bestaande 

Baan geen geïsoleerde gebieden worden gecreëerd. 

Aantasting cultuurhistorisch waardevolle elementen en 

patronen 

De aantasting van cultuurhistorisch waardevolle elementen 

en patronen is bij de varianten BoZ BB en BoZ A58 relatief 

beperkt doordat variant BoZ BB samenvalt met de bestaande 

lijn en BoZ A58 strak bundeld met de autosnelweg waardoor 

de aantasting beperkt blijft. Bij de varianten BoZ A58 en BoZ 

BLS betreft het aantastingen van waardevolle beekstructu- 

ren en de kruising van de Antwerpsestraatweg (cultuurhisto- 

risch waardevol patroon). De kwalitatieve aantasting van de 

Antwerpsestraatweg is echter afhankelijk van de inpassing 

van de kruising. Omdat de verbinding in stand zal worden 

gehouden zal het negatieve effect op de cultuurhistorische 

waarde beperkt zijn. 

BoZ BLS heeft de meeste aantastingen tot gevolg omdat ook 

ten oosten van de Brabantse wal (dekzandgebied ten zuiden 

van Wouw) een aantal elementen wordt aangetast. 

Deelaspect Visueel-rulmtelljk 

ñit6rnaUev.n Nul 
................................ 

Varianien 

Criteria ................................ 
Bekving vanuit landschap 
kngb verhoogde ligging 
en gduldwennde wenk- 
n i n w  (meters) O 
................................ 
ûekvhrg vanuit trdn: 
pluMWerende watzlenlng- 
enlvardkpte ligging 
(metars) O 
................................ 

(mam) O o o o 
............................................................. 
Aantasting visueel-ruimtelijk 
wadevoiklandseh.pssle- 
-a- o 
(gewogen aantal) o 4 9 

Tabel 7.6.8 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Visueel-ruimtelijk 
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Beleving vanuit landschap 

De afname van belevingsmogelijkheden ontstaat door 

plaatsing van de lengte verhoogde ligging (bovenkant spoor 

hoger dan 1,50 m boven maaiveld) van het spoor of een 

plaatsing van geluidschermen boven ooghoogte (1,50 m 

boven maaiveld). 

Bij de variant BoZ BB nemen de belevingsmogelijkheden het 

meest af door een toename van het aantal geluidschermen 

van 2 meter of 4 meter hoog (t.o.v. bovenkant spoor). Een 

toename van verhoogde liggingen boven ooghoogte is hier 

niet voorzien. Doordat deze variant door het stedelijk gebied 

heengaat zullen er ten opzichte van de andere varianten een 

veelvoud van geluidwerende maatregelen moeten worden 

getroffen met schermhoogtes van 2 of 4 meter. Hierdoor 

ontstaat een zeer negatief effect op de belevingsmogelijkhe- 

den. Schermhoogtes van 2 en 4 meter vormen namelijk vi- 

suele barrieres en verstoren de visuele relatie tussen de beide 

zijden van het spoor. Rondom het stationsgebied van Bergen 

op Zoom is deze verstoring kwalitatief het meest ernstig. 

Het station vormt de schakel tussen de binnenstad en de ten 

oosten van de spoorlijn gelegen woonwijken. Het spoor 

vormt in de huidige situatie ter plekke een stedenbouwkun- 

dige barriere. Door aan beide zijden van het spoor geluid- 

schermen van 2 meter (of hoger) te plaatsen wordt de bar- 

rierewerking van het spoor nog verder versterkt. 

Variant BoZ A58 scoort relatief positief ten opzichte van de 

andere varianten doordat er maar een beperkte lengte spoor 

boven ooghoogte zal worden aangelegd en er ook minder 

geluidwerende voorzieningen nodig zijn dan bij de varianten 

BoZ BB en BoZ BLS. 

De variant BoZ BLS scoort negatiever dan de variant BoZ 

A58 maar veel positiever dan de variant BoZ BB omdat er 

veel minder geluidwerende maatregelen dienen te worden 

getroffen dan bij BoZ BB. 

Beleving vanuit trein: geluidwerende voonieningen/ 

verdiepte ligging 

Doordat variant BoZ BB door het stedelijk gebied heen gaat 

zijn er ten opzichte van de andere varianten binnen deelge- 

bied II relatief zeer veel geluidwerende maatregelen noodza- 

kelijk. Ten opzichte van de andere varianten is een relatief 

groot gedeelte 4 meter hoog waarbij er vanuit de trein geen 

zicht meer is op de omgeving. Over een totale lengte van 

34.000 meter vervalt de mogelijkheid tot uitzicht wat een 

negatief effect heeft op de belevingsmogelijkheden vanuit 

de trein. Nieuwe trackdelen met verdiepte liggingen zijn bin- 

nen de variant BoZ BB niet voorzien. 

De varianten BoZ A58 en BoZ BLS maken voor een klein ge- 

deelte ('begin en eind') gebruik van de bestaande baan waar 

ook regulier personenvervoer gebruik van maakt. Op deze 

trackdelen zal een beperkte lengte geluidwerende voorzie- 

ningen van 4 meter worden geplaatst waardoor de bele- 

vingsmogelijkheden voor de treinreiziger afnemen. 

Beleving vanuit trein: aantal orientatiepunten 

Op basis van de situering van de geluidschermen langs het 

spoor zal er geen afname of toename te verwachten zijn van 

het aantal orientatiepunten binnen het stedelijk gebied. Mo- 

gelijk dat door een bijzondere vormgeving van de geluidwe- 

rende voorzieningen er nog orientatiepunten bij kunnen ko- 

men. Omdat de vormgeving van de schermen pas in de 

OTB-fase vorm krijgt, kan hier nu geen rekening mee wor- 

den gehouden. 

Aantasting visueel-ruimtelijk waardevolle landschapsele- 

menten en patronen 

Er is een duidelijk verschil zichtbaar tussen de scores van 

variant BoZ A58 en BoZ BLS. Dit heeft niet zozeer te maken 

met het aantal aantastingen maar wel met de wijze waarop 

verschillende elementen doorsneden worden. 

Beide varianten doorkruisen op schuine wijze het open 

beekdal van de Molenbeek. Ter plaatse verstoort het ver- 

hoogde track het directe zicht vanuit het open en laag gele- 

gen gebied 'Augustapolder' op de besloten en hoger gele- 

gen, steilrand van de Brabantse Wal. Het, plaatselijk, 

verhoogde track vormt hier een ruimtelijke barnere schuin 

op het open beekdal van de Molenbeek. Doordat dit gebied 

kwetsbaar is voor de aanleg van nieuwe infrastructuur is de 

verwachting dat het contrast tussen de steilrand 

(reliëfrijk/bebost) en het Markiezaatsgebied (vlak en open) 

zal vervagen. 

Naast de doorsnijding van het beekdal van de Molenbeek 

doorsnijdt variant BoZ BLS ten zuiden van Wouw (aanslui- 

ting op Bestaande Baan) het beekdal van de Smalle Beek op 

schuine wijze en over een vrij lange afstand. Door de onge- 

lijkvloerse aansluiting op de bestaande baan Roosendaal - 
Bergen op Zoom vindt de aantasting ook nog gedeeltelijk 

ten noorden van de bestaande lijn Roosendaal - Bergen op 

TrajectnoWMER Verbinding Roosendaal - Antwerpen 
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Zoom plaats. De visueel-ruimtelijke waardevolle situatie ter 

plekke (kruising van spoor op één hoogteligging van een 

dalvormig beekdal, zie ook paragraaf 6.6) zal als gevolg van 

de doorsnijding van het beekdal minder zichtbaar worden. 

Open gebied nabij Vblckerdorp, ten westen van de 
Brabantse wal 

Referentlesltuatle (Nul-Optle) 

Deelaspect Geomorfologie 

Deelgebied 3 bestaat bijna volledig uit het open zeekleipol- 

dergebied ten westen van de steilrand van de Brabantse 

Wal. Het gebied is volledig als agrarisch gebied in gebruik 

en heeft een typerende open structuur waarbij de ruimtes 

begrensd worden door kleine maar beeldbepalende dijken. 

Deze dijken benadrukken tevens de historische ontginning- 

structuur. Enkele dijken zijn beplant met beeldbepalende en 

waardevolle boombeplanting waardoor de structurerende 

en oriënterende werking ervan nog extra worden versterkt. 

Het gebied kent relatief weinig archeologische en geomor- 

fologische waarden maar is vooral cultuurhistorisch en 

visueel-ruimtelijk interessant. 

Tabel 7.6.9 Totaalovenlcht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Geomorfologie 

Aantasting GEA-objecten 

Ten noordwesten van de Bestaande Baan Bergen op Zoom 

- Vlissingen ligt het CEA-object 'Markiezaatsgebied' 

(CEA-code 49\1\16). Bij de varianten A4-Oost en A4-West zal 

een gedeelte van dit CEA-object ten zuiden van het gebied 

'De Duintjes' worden aangetast. 

Doorsnijding kenmerkende geomorfologische reliëfvormen 

De varianten M-Oost en M-West doorsnijden ten zuiden 

van de Oude Dijk een aantal oude getij(kreek)beddingen. 

Hierbij is de aantasting bij variant M-West zowel wat betreft 

lengte doorsnijding als kwalitatieve aantasting het grootst. 

Deelaspect Archeologie 

................................................................ 
Variantefl A4-Oost A4-West SRK 

Ciiterla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aantrrtlng W n e n  met 
udicdoghchewrark 

O O 

Tabel 7.6.10 Totaalovenlcht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Archeologie 

Aantasting terreinen met archeologische waarde 

Binnen deelgebied 3 is een aantal archeologische vindplaat- 

sen geïnventariseerd door het ROB. Geen van de alternatie- 

venharianten doorsnijdt deze objecten. 
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Aantasting gebieden met potentiële archeologische waarde 

Binnen het invloedsgebied van deelgebied 3 zijn door het 

ROB geen terreinen als 'gebieden met hoge archeologische 

verwachtingswaarde' geclassificeerd. Hierdoor zijn er ook 

geen effecten te verwachten. 

Deelrspect Cultuurhlstorie 

............................................ ".." .............. 
Varianten M-Oost Al-West SRK 

Tabel 7.6.1 1 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspeb Cultuurhistorie 

Aantasting cultuurhistorische landschapseenheden 

De verschillen tussen de varianten zijn relatief beperkt. Dit 

wordt veroorzaakt door het feit dat alle varianten door &n 

cultuurhistorische landschapseenheid gaan (zeekleigebied). 

Het verschil wordt hierbij alleen nog bepaald door de lengte 

van het track. Aangezien deze bij de variant SRK het grootst 

wordt zal hier ook het hoogste negatieve effect worden ge- 

meten. 

Door de mogelijke ontwikkeling van het Multimodaal Trans- 

port Centrum in de zeekleipolders kan de visueel-ruimtelijke 

structuur ter plaatse sterk wijzigen. De ontwikkeling van het 

MTC is echter in het kader van VERA geen vastgestelde au- 

tonome ontwikkeling en wordt dan ook niet in de effectbe- 

paling meegenomen. 

Aantasting landschappelijke samenhang 

Evenals bij het criterium 'aantasting cultuurhistorisch waar- 

devolle landschapseenheden' scoort ook dit criterium bij de 

variant SRK het meest negatief ten opzichte van de alterna- 

tieven M-West en A4-Oost. Door de benodigde boogstra- 

len en het feit dat de tracering niet kan aansluiten op een 

bestaand infrastructuurknooppunt ontstaan veel geïsoleerde 

gebieden. Bij de varianten die bundelen met de A4 zijn deze 

geïsoleerde gebieden vele malen kleiner omdat binnen de 

bogen al andere infrastructuur ligt. 

Het verschil in waardering tussen M-Oost en A4-West kan 

verklaard worden doordat variant A4-West sterk naar het 

westen moet uitbuigen om de autosnelweg te kunnen krui- 

sen. Hierdoor ontstaan veel grotere geïsoleerde gebieden 

dan bij variant M-Oost. Variant A4-Oost kan namelijk voor 

een groot gedeelte aansluiten op de structuur van knoop- 

punt 't Markiezaat. 

Aantasting cultuurhistorisch waardevolle elementen en pa- 

tronen 

Zowel de variant M-West als A4-Oost tast een aantal cul- 

tuurhistorisch (en visueel-ruimtelijk) waardevolle dijkstructu- 

ren aan. Het verschil in effectbepaling ligt in het feit dat de 

M-West variant minder elementen doorsnijdt en dat de wij- 

ze van doorsnijding of haaks of schuin is waardoor de gewo- 

gen effectscore relatief beperkt is. Variant A4-Oost door- 

snijdt net als variant M-West een aantal dijken: (Oud 

Hinkelenoorddijk en de Schenkeldijk) maar nu in de lengte- 

richting van de dijkstructuren waardoor het kwalitatieve ef- 

fect negatiever is dan bij een haakse of schuine doorsnijding. 

Door middel van een wegingsfactor is dit in de effectscore 

verwerkt. De aantasting is in dit geval ook niet te mitigeren 

of te compenseren doordat de dijk een sterke relatie heeft 

met de locatie en dus niet ergens anders weer opgebouwd 

kan worden (geschiedsve~alsing). 

De variant SRK heeft veruit de minste aantasting tot gevolg 

vanwege de strakke bundeling met het Schelde-Rijn Kanaal 

en het ontbreken van cultuurhistorisch waardevolle elemen- 

ten en patronen direct langs het Schelde-Rijn Kanaal. 
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A i t e d e v e n  Nul Ujn 11 en l 2  

:riteria .............................................................. 
W n g  vanuit kndschap: 
kngte verhoogde Ilgging en 
geluldwcnndevoorde- 
ningen (meten) O 11.520 11.520 15.560 
.............................................................. 
Bdeving vanuit &in: geiuid- 
werende voonkningen/ 
nidkpte llgglng (meten) O 200 Z00 700 
............................................................. 

dekvlng vanuit M n :  aantal 
oriëntatiepunten (meten) O O O O 
............................................................. 
4antrstlng vkueei-ruimtelijk 
wurdcvdk landrhapsdc- 
inenten en patmnen 
(gewogen aantal) o 5 5 o 

L ..&l2 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
oor het deelaspect Visueel-ruimtelijk 

Beleving vanuit landschap 

Trackvariant SRK heeft van de drie trackvarianten kwantita- 

tief de meest negatieve effecten door een combinatie van 

een relatief grote lengte verhoogde ligging (Sloebogen vor- 

men visuele barrieres) en de lengte geluidwerende voorzie- 

ningen van 2 en 4 meter hoog. 

De varianten A4-Oost en A4-West zijn qua kwantitatieve 

afname van belevingsmogelijkheden vergelijkbaar. Kwalita- 

tief gezien is de aantasting van de variant A4-Oost echter 

het meest negatief. Bij de beschrijving van de huidige situ- 

atie en autonome ontwikkeling (zie paragraaf 6.6) wordt 

aangegeven dat het contrast tussen de steilrand van de Bra- 

bantse wal (besloten en reliefrijk) en het zeekleigebied (open 

en vlak) visueel-ruimtelijk zeer waardevol is. De beleving van 

dit contrast ontstaat door het ontbreken van zichtbelemme- 

rende elementen tussen het zeekleigebied en de steilrand. 

Hierdoor is er vrij zicht vanuit het open gebied richting de 

steilrand. Zowel de varianten A4-Oost als A4-West zullen 

ter hoogte van de Sloebogen een visuele barriere gaan vor- 

men . Vuistregel bij het beoordelen van de verschillen in im- 

pact tussen beide varianten is de regel 'hoe verder weg, hoe 

kleiner het negatieve effect'. De kwalitatieve impact van de 

A4-Oost is hierbij dus groter doordat hij dichter (meer ooste- 

lijk) bij de steilrand ligt. 

Beleving vanuit trein: geluidwerende voorzieningen/ 

verdiepte ligging 

Binnen deelgebied 3 wordt een kleine trajectlengte van de 

trackvarianten gebruikt voor regulier personenvervoer. 

Schermhoogtes van 4 meter vormen hierbij een belemme- 

ring van de mogelijkheid tot uitzicht vanuit de trein. De va- 

riant SRK heeft de meest negatieve score omdat hierbij de 

grootste traject-lengte bestaande baan wordt gebruikt 

(spoor Bergen op Zoom - Vlissingen). 

Beleving vanuit trein: aantal oriëntatiepunten 

Binnen deelgebied 3 worden geen orientatiepunten aange- 

tast. De effectscores zijn dan ook voor alle varianten nul. 

Aantasting visueel-ruimtelijk waardevolle landschaps- 

elementen en patronen 

Bij de bundeling met de A4 wordt een aantal visueel-ruimte- 

lijk beeldbepalende dijkstructuren doorsneden. Variant A4- 

West doorsnijdt 5 dijken op een haakse of schuine wijze. De 

locaties van doorsnijding sluiten aan op eerdere doorsnijdin- 

gen als gevolg van de aanleg van de A4. Hierdoor is het ef- 

fect relatief beperkt. 

Ondanks de kwantitatief gelijke score in de effecttabel bij de 

varianten A4-West en A4-Oost is het werkelijke kwalitatieve 

effect bij variant A4-Oost negatiever dan bij variant A4- 

West. Variant A4-West doorsnijdt een aantal dijken op haak- 

se wijze waardoor de gewogen effectscore gelijk is aan de 

niet-gewogen effectscore (wegingsfactor = 1). Variant A4- 

Oost doorsnijdt minder elementen waarvan er twee, over 

een zeer lange afstand, in de lengterichting worden door- 

sneden (Oud Hinkelenoorddijk en Schenkeldijk). Door mid- 

del van een wegingsfactor (zie Bijlage I) is het kwantitatieve 

effect verhoogd. 

Gezien de breedte die nodig is om het track te kunnen bun- 

delen met de A4 zal zowel de Hinkelenoorddijk en Schenkel- 

dijk over een grote lengte volledig verdwijnen. Hierdoor zal 

de kenmerkende structuur van dijken en open ruimtes ern- 

stig worden verstoord. 

7.7 Natuur 

7.7.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect natuur de effecten 

beschreven. De beschrijving vindt per deelgebied en per 

deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in tabelvorm een 

gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van de te verwach- 

ten effecten. De verschillende varianten zijn weergegeven in 

de Bijlage thematische kaarten. 
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De variant gebundeld met de buisleidingenstraat (Lijn 12 en 

Lijn 11 en 12) veroorzaakt op vrijwel dezelfde plaatsen ruim- 

tebeslag als de variant gebundeld met de A1 7. Alleen het 

ruimtebeslag op overig bos- en natuurgebied is 4,5 ha groter 

doordat dit track door het gebied De Ever (ten westen van 

het Mark-Vlietkanaal) en een gebiedje bij de Vloeivelden 

(ten noorden van het recreatiepark De Stok) gaat. Het gaat 

hier om relatief geringe effecten die grotendeels goed com- 

penseerbaar zijn. 

Verstoring gebieden met status 

Een toename van geluidbelasting vindt uitsluitend plaats in 

de categorie 'overige bos- en natuurgebieden'. Het betreft 

hier met name gebieden ten noorden van Roosendaal, nabij 

de Nieuwe Roosendaalse Vliet. De effecten zijn beperkt 

doordat enerzijds weinig gebieden in dit deelgebied onder- 

deel vormen van de ecologische structuur, anderzijds door- 

dat bestaande geluidsbronnen (A17 en A58, bestaande 

spoorbaan) reeds geluidsbelasting veroorzaken. 

De effecten treden alleen op bij de omleidingsvarianten, 

waarbij verschillen tussen deze varianten minimaal zijn. Bij 

de varianten die gebruik maken van het bestaande spoor 

treedt geen relevante toename van de geluidsbelasting op. 

Versnippering ecologische structuur 

Alle alternatievenharianten veroorzaken doorsnijding van 

een strook overig bos- en natuurgebied door de nieuwe 

spoorwegkruising Noordhoeksestraat. Dit is echter geen 

nieuwe versnippering, maar een verplaatsing van de ver- 

snippering die de Noordhoeksestraat op zijn oude plek al 

veroorzaakte. Het Nulplus-Alternatief en het de variant Rsd 

Omleiding Emplacement (Alternatief Lijn 11 en 12) veroor- 

zaken een toename van de intensiteit op een track dat de 

ecologische verbindingszone Watermolenbeek in Roosen- 

daal doorsnijdt. De spoorwegkruising Oostlaarsestraat in de 

variant Rsd Omleiding Emplacement (Alternatief Lijn 11 en 

12) veroorzaakt bovendien een nieuwe doorsnijding van de 

ecologische verbindingszone Spuitendonkschebeek bij de 

A58. De omleidingsvarianten veroorzaken allen vijf nieuwe 

doorsnijdingen van ecologische verbindingszones. 

Het betreft de ecologische verbindingszones Nieuwe 

Roosendaalse Vliet, de Engebeek (parallel aan de A17), de 

Spuitendonkschebeek (parallel aan de A58) en de Rissebeek 

ten zuidwesten van Roosendaal (de 3 laatstgenoemde be- 

ken behoren alle tot het Rissebeek-complex). Deze doorsnij- 

dingen zijn ernstiger voor de varianten waarbij bundeling 

met de A17 plaatsvindt, omdat hier de ecologische verbin- 

dingszone langs de A1 7 over een traject van meer dan een 

kilometer onder het ruimtebeslag van het track valt. 

Bij de varianten langs de buisleidingenstraat (Lijn 12 en Lijn 

11 en 12) wordt de Engebeek niet doorsneden, maar wordt 

in het zuiden (nabij de Wouwbaan) 'geraakt' door het trad. 

Vooral bij de omleidingsvarianten die gebundeld zijn met de 

A1 7 is het effect ernstig, omdat de ruimte voor de ecologi- 

sche verbindingszone langs de Engebeek in grote mate 

wordt aangetast. De Engebeek zal bij omleidingsvarianten 

gebundeld met de A17 voor een deel verplaatst moeten 

worden. Bij de andere alternatieven zijn de effecten minder 

ernstig en in principe mitigeerbaar. 

Deelaspect Vegetatie en flora 

Criteria .............................. 
Ruimtebeshg vegetatie en tlora 
(hcctam, gewogen) 
- matig waardevd geb!ed 
- waardevol gebied 
- zeer waardevd gebied 

Nul Nulpiw UJn 11 on l2 
............................................... 

M B L S  M O E M  M A 1 7  M B L S  

Tabel 7.7.2 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Vegetatie en flora 
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Ruimtebeslag vegetatie en flora 

Het Nulplus-Alternatief veroorzaakt ruimtebeslag op matig 

waardevolle vegetatie en flora door de aanpassingen aan 

het emplacement en inpassing van de Bestaande Baan. Het 

ruimtebeslag van de variant Rsd Omleiding Emplacement 

(Alternatief Lijn 11 en 12) komt in grote lijnen overeen, maar 

is groter op matig waardevolle vegetatie doordat enkele 

spoorwegovergangen worden vervangen door spoorweg- 

kruisingen. Dit betreft de kruising Oostlaarsestraat - Holle 

wegje en de kruising Meirestraat. 

neemt het ruimtebeslag op matig waardevolle vegetatie ten 

westen van Roosendaal toe. 

De variant gebundeld met de buisleidingenstraat (Lijn 12) 

veroorzaakt beduidend meer ruimtebeslag op matig waar- 

devolle vegetatie en flora dan de variant waarbij bundeling 

met de A17 plaatsvindt. Dit komt met name doordat de ve- 

getatie langs de A1 7 minder waardevol is dan de vegetatie 

langs de buisleidingenstraat. Het ruimtebeslag op waarde- 

volle vegetatie is wat locatie en oppervlakte betreft vrijwel 

hetzelfde als bij bundeling met de A17. Ook hier zorgt de 

variant Rsd buisleidingenstraat (Alternatief Lijn 11 en 12) 

voor extra ruimtebeslag op matig waardevolle vegetatie en 

flora. 

De variant gebundeld met de A17 (Lijn 12) veroorzaakt 

ruimtebeslag op matig waardevolle vegetatie en flora op 

een groot deel van het nieuwe tracé ten noorden, westen en 

zuidwesten van Roosendaal. Het trackdeel tussen de Castel- 

seweg en de A17, het deel tussen het Nieuwe Roosendaalse 

Vliet en de Wouwbaan en het deel bij de Rissebeek geeft 

geen ruimtebeslag op waardevolle gebieden voor vegetatie 

en flora. Verder geeft dit track ruimtebeslag op waardevolle 

vegetatie en flora ten noordwesten van Nispen. Bij uitvoe- 

ring van de variant Rsd A1 7 (Alternatief Lijn 1 1 en 12) 

Voor de omleidingsvarianten betreft het relatief ernstige ef- 

fecten. Deze varianten geven ruimtebeslag in gebieden 

waarin waardevolle vegetatie en flora (schrale bermen, 

slootvegetaties, etc.) voorkomt. De effecten zijn echter goed 

mitigeerbaar, door een natuurgerichte inrichting van spoor- 

bermen en spoonloten. 

Deelaspect Fauna 

................ 
Varianten Rrd OEM 

- matig wsardavd - wIUI(ICYOJ 
- zeer wurd6vd 
.............................. 
V e M n g  fauna 
(h-) 
-"=t&- - wurdevd 
- z e w w ~  

o 

Tabel 7.7.3 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Fauna 

Ruimtebeslag fauna 

Het Nulplus-Alternatief en de variant Rsd Omleiding Em- 

placement (Alternatief Lijn 11 en 12) veroorzaken beperkt 

ruimtebeslag op voor broedvogels en dagvlinders matig 

waardevolle gebieden ten zuiden van Roosendaal door de 

aanleg van de verkeerstunnel Willem Dreesweghuidrand. 

Beiden veroorzaken ook ruimtebeslag op waardevolle fauna- 

leefgebieden in en ten noorden van Roosendaal, waarbij de 
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variant Rsd Omleiding Emplacement (Alternatief Lijn 11 en 

12) beduidend meer ruimtebeslag veroorzaakt ten noorden 

van Roosendaal, doordat enkele spoorwegovergangen wor- 

den vervangen door ongelijkvloerse spoorwegkruisingen. 

Dit betreft de kruising Oostlaarsestraat - Holle wegje en de 

kruising Meirestraat. Omdat deze effecten optreden in ge- 

bieden nabij de spoorbaan, waar de huidige spoorbaan al 

een verstorend effect op heeft, is de emst van de effecten 

voor dit alternatief en deze variant gering. 

De omleidingsvariant gebundeld met de A17 veroorzaakt 

het grootste ruimtebeslag op matig waardevolle faunaleef- 

gebieden. Dit ruimtebeslag doet zich voor langs de A17, tus- 

sen de Nieuwe Roosendaalse Vliet en de Wouwbaan, en ten 

noordwesten van Nispen. Ten noorden van Roosendaal 

vindt ruimtebeslag plaats op een voor broedvogels en niet- 

broedvogels (overwinterende ganzen, zwanen en eenden) 

waardevol leefgebied. 

De omleidingsvariant gebundeld met de buisleidingenstraat 

veroorzaakt 18 ha minder ruimtebeslag op het voor broed- 

vogels matig waardevolle gebied langs de A l  7 ten opzichte 

van bundeling met de A17. Bundeling met de buisleidingen- 

straat veroorzaakt echter van alle varianten en alternatieven 

het meeste ruimtebeslag op waardevolle faunaleefgebieden, 

door het grote ruimtebeslag op het voor broedvogels en 

niet-broedvogels waardevolle gebied ten noorden van 

Roosendaal. 

Het gaat hier om relatief weinig ernstige effecten, omdat ze 

voorkomen in gebieden waarin natuurwaarden sterk ver- 

spreid voorkomen, veelal binnen de stedelijke invloedssfeer 

(er treden weinig effecten op in gebieden op grotere afstand 

van Roosendaal, waar de meest belangrijke gebieden voor 

de betreffende natuurwaarden voorkomen). 

Verstoring fauna 

Over het geheel genomen treedt bij de omleidingsvarianten 

een toename op van verstoring van fauna door een toename 

van geluidsbelasting, terwijl bij de varianten die gebruik ma- 

ken van het bestaande spoor een afname optreedt. Ten 

noorden en westen van Roosendaal en in Roosendaal zelf 

gaat het om matig waardevol gebied, ten zuiden van 

Roosendaal om waardevol gebied. 

De afname van verstoring bij de varianten die gebruik ma- 

ken van bestaand spoor is het gevolg van de toepassing van 

geluidschermen. Bij de omleidingsvarianten is dit voor een 

deel het geval. Hierdoor is er in het gebied dat matig waar- 

devol is voor fauna een lichte afname (alleen Lijn 11) tot een 

lichte toename (zowel Lijn 11 als Lijn 12) van de oppervlakte 

die verstoord wordt door geluid. In gebieden die waardevol 

zijn voor fauna treedt bij de omleidingsvarianten altijd een 

toename op van de oppervlakte die verstoord wordt. Bunde- 

ling met de A17 geeft minder toename van verstoring dan 

bundeling met de buisleidingenstraat (bij bundeling met de 

A17 is de relatieve toename ten opzichte van al bestaande 

verstoring door deze weg het geringst). 

Versnippering fauna 

Het Nulplus-Alternatief en de variant Rsd Omleiding Em- 

placement Lijn 11 en 12 hebben geen versnippering van 

fauna tot gevolg. De omleidingsvariant gebundeld met de 

A17 heeft ten noordwesten van Nispen tot gevolg dat een 

matig waardevol gebied waar amfibieën voorkomen, door- 

sneden wordt. De andere delen van het t r ad  doorsnijden 

minder waardevolle faunaleefgebieden. 

De omleidingsvariant gebundeld met de buisleidingenstraat 

veroorzaakt een nieuwe doorsnijding van voor fauna waar- 

devol leefgebied ten noorden van Roosendaal. Verder ver- 

oorzaakt het dezelfde versnippering als de variant gebun- 

deld met de A1 7. 

Het gaat hier om relatief minder ernstige effecten. De door- 

sneden gebieden zijn vooral van betekenis voor in Neder- 

land algemeen voorkomende soorten amfibieën. 
alle beek 
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7.7.3 Deelgebied 2: Borgen op Zoom en 

omgeving 

Referentiesituatie (Nul-Optie) 

Deelgebied 2 omvat het stedelijk gebied van Bergen op 

Zoom met daaromheen liggend landelijk gebied. Het lande- 

lijk gebied bestaat voor een groot deel uit bos met heide en 

stuifiand. Het meest oostelijke deel is agrarisch gebied. Het 

westelijk deel bevat een deel van Het Markiezaat. 

Een relatief groot deel van deelgebied 2 is kerngebied en 

multifunctioneel bos in de groene hoofdstructuur van de 

provincie Noord-Brabant. De belangrijkste kerngebieden zijn 

Het Markiezaat en de bosgebieden Landgoed Zoomland en 

Borgvlietsche Duinen ten oosten en zuidoosten van Bergen 

op Zoom. De bosgebieden Lievensberg, Mondaf, Molen- 

beek, Groot Molenbeek en Mattemburgh ten oosten, zuid- 

oosten en zuiden van Bergen op Zoom zijn multifunctionele 

bossen. De stukken bos ten noordoosten van Bergen op 

Zoom zijn deels aangemerkt als natuurkerngebied en deels 

als multifunctioneel bos. Het Markiezaat is aangewezen als 

wetland volgens de conventie van Ramsar en aangemeld in 

het kader van de Vogelrichtlijn (zie hoofdstuk 8). 

De Smallebeek, de Bleekloop en de Zoom zijn ecologische 

verbindingszones. Delen van de Smallebeek met omgeving 

hebben de status natuurkerngebied. Een droge ecologische 

verbindingszone ligt ten zuiden van Bergen op Zoom rich- 

ting Woensdrecht. Verder ligt er her en der in deelgebied 2 

een plukje overig bos- en natuurgebied. Het grootste deel 

van Het Markiezaat in deelgebied 2 en het Landgoed Zoom- 

land met omgeving zijn zeer waardevol voor vegetatie en 

flora. Bergen op Zoom zelf en een groot gedeelte van de ge- 

bieden ten noordwesten, noorden, noordoosten en oosten 

zijn waardevol voor vegetatie en flora. Een groot deel van 

het overig gebied is matig waardevol voor vegetatie en flora. 

Het Landgoed Zoomland met omgeving is zeer waardevol 

voor vleermuizen, broedvogels en reptielen/amfibieën. Een 

gebied tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide is zeer 

waardevol voor alle fauna behalve niet-broedvogels. Het 

grootste deel van Het Markiezaat is een zeer waardevol ge- 

bied voor zowel broed- als niet-broedvogels. Het bosgebied 

ten noordoosten van Bergen op Zoom is waardevol voor 

vleermuizen, broedvogels en reptielen/amfibieën. Delen van 

de gebieden ten zuidoosten en zuiden van Bergen op Zoom 

zijn waardevol voor broedvogels en dagvlinders. 

Deelaspect Beleid en natuurgebieden 

Criteria ....................... 
Ruimtebeslag natuur- 
gebeden metstatus 
(hectens) 
....................... 
brstoring natuur- 
gcbkden metstatus 
(heaam) 

Nul 
......... 

......... 

O 
......... 

O 
......... 

o 

abel 7.7.4 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Beleid en natuurgebieden 

Ruimtebeslag natuurgebieden met status 

Alle alternatievenharianten veroorzaken (onder andere) 

ruimtebeslag op het natuurkerngebied Het Markiezaat, door 

de verbetering van de weg Hildernisse. 

De variant gebundeld met de A58 veroorzaakt van alle va- 

rianten het meeste ruimtebeslag op natuurkerngebieden 

(7,6 ha) en multifunctionele bossen (14,7 ha). Het ruimtebe- 

slag op natuurkerngebieden betreft ruimtebeslag op het 

Markiezaat, de aansluiting Mattemburgh en verderop het 

gebied ten noordoosten van Bergen op Zoom en op Lievens- 

hove ten oosten van Bergen op Zoom. Ruimtebeslag op 

multifunctionele bossen vindt plaats ten noordoosten van 

Bergen op Zoom en op Lievensberg en Groot Molenbeek. Bij 

deze variant is de ernst van de effecten door ruimtebeslag 

relatief beperkt, doordat veel ruimtebeslag optreedt in een 

gebied dat al sterk onder invloed staat van de A58 (versto- 

ring). 

De variant gebundeld met de buisleidingenstraat veroor- 

zaakt ruimtebeslag op natuurkerngebieden (7,O ha) en multi- 

functionele bossen (9,6 ha). Het ruimtebeslag op natuur- 

kerngebieden vindt hier plaats op Landgoed Zoomland en 

op Lievensberg. Het ruimtebeslag is kleiner dan bij de bun- 

deling met de A58. Ruimtebeslag op multifunctionele bos- 

sen vindt plaats op Lievensberg en Groot Molenbeek. De 

ernst van de effecten voor deze variant is echter relatief 

groot, omdat veel ruimtebeslag optreedt in gebied dat nu 

nog niet door infrastructuur beïnvloed is. 
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Verstoring natuurgebieden met status 

In deelgebied 2 is in de referentiesituatie reeds sprake van 

een hoge geluidbelasting van gebieden in de ecologische 

structuur. Hierdoor is bij alle varianten geen sprake van een 

relevante toename van de geluidsbelasting. In een smalle 

zone direct langs het spoor zal wel sprake zijn van versto- 

ring, maar omdat het hier al verstoord gebied betreft zal dit 

effect gering van omvang zijn en niet onderscheidend. 

Versnippering ecologische structuur 

Bij de variant Bestaande Baan Lijn 11 en 12 Bergen op Zoom 

is er een een toename van de intensiteit op het bestaande 

spoor. Dit spoor doorkruist de ecologische verbindingszone 

Smallebeek en het natuurkemgebied en de multifunctionele 

bossen ten noordoosten van Bergen op Zoom. Dit is een re- 

latief gering effect. 

De variant gebundeld met de A58 maakt, waar geen nieuw 

track wordt aangelegd, nog deels gebruik van het bestaande 

spoor. Op deze tracédelen zullen de treinintensiteiten toe- 

nemen, waardoor de versnippering rondom de bestaande 

baan zal toenemen. Met uitzondering van de multifunctio- 

nele bossen, doorsnijdt deze variant dezelfde gebieden met 

status als de variant Bestaande Baan Lijn 11 en 12. Verder 

veroorzaakt de bundeling met de A58 nieuwe versnippering 

van de ecologische verbindingszone Zoorn en de multifunc- 

tionele bossen direct ten noorden van de A58, waardoor hier 

bosgebied vrijwel geïsoleerd komt te liggen. Door bundeling 

met de A58 wordt de barderewerking van deze weg ver- 

sterkt en de barnere tussen de multifunctionele bossen Lie- 

vensberg en Mondaf vergroot. Tevens wordt, met name in 

Lievensberg, door het nieuwe tract5 een deel van het gebied 

afgesneden van het bosgebied (dit komt dan geïsoleerd tus- 

sen de A58 en het nieuwe tracé te liggen). Het effect van 

versnippering wordt als 'ernstig' gekwalificeerd omdat het 

track in statusgebieden grotendeels (maar niet geheel) ge- 

bundeld is met bestaande infrastructuur. 

De variant gebundeld met de buisleidingenstraat maakt, 

waar geen nieuw track wordt aangelegd, nog deels gebruik 

van het bestaande spoor. Op deze tracédelen zullen de 

treinintensiteiten toenmen, waardoor de versnippering 

rondom de bestaande baan zal toenemen. Het bestaande 

spoor doorkruist de ecologische verbindingszone Smalle- 

beek. Aanleg van het nieuwe track veroorzaakt versnippe- 

ring van de ecologische verbindingszone De Zoom, van het 

natuurkerngebied Landgoed Zoomland en omgeving en van 

de overgang multifunctioneel bos (Lievensberg) - natuur- 

kerngebied (Borgvlietsche Duinen). Doordat de doorsnijding 

van natuurkerngebieden en multifunctionele bossen door dit 

track over aanzienlijke afstanden geheel nieuw is, is de ver- 

snipperende werking van dit track groter dan van het tracé 

dat gebundeld aan de A58 loopt. Het betreft hier dan ook 

zeer ernstige versnippering. 

Deelaspect Vegetatie en flora 

........................ 
Varianten 

Nul Ujn l l en l 2  
.............................. 

BoZ BB BoZ A58 

Criteria ......................... 
Ruimtebeshg vegetatie en 
flora 
(hectarn.gewogen) 

matig wMirlevol 
waardevol 

- zeer waardevol 

.__el 7.7.5 Totaaloverzicht te verwachten effecten vol 
het deelaspect Vegetatie en flora 

Ruimtebeslag vegetatie en flora 

Bij de variant Bestaande Baan (Alternatief Lijn 1 1 en 12) Ber- 

gen op Zoorn ontstaat er ruimtebeslag op waardevolle vege- 

tatie ten zuiden van Heerie, door omlegging van de Bergse 

baan en aanleg van een nieuwe spoorwegkruising (7,4 ha). 

Verder ontstaat er in Bergen op Zoom ruimtebeslag door tal 

van kleine ingrepen aan het spoor en de kruisende wegen 

(6,4 ha), waardoor lokaal aanwezige bijzondere vegetatie of 

flora aangetast kunnen worden. 

De variant gebundeld met de A58 veroorzaakt bij de aan- 

sluiting De Kragge ruimtebeslag op matig waardevolle en 

waardevolle vegetatie. Op het traject tot de bundeling met 

de A58 en het traject gebundeld met de A58 vindt ruimtebe- 

slag plaats op waardevolle en zeer waardevolle vegetatie. 

Door de aansluiting Mattemburgh vindt ruimtebeslag plaats 

op waardevolle vegetatie in het Markiezaat. Deze variant 

veroorzaakt het meeste ruimtebeslag op zeer waardevolle 

vegetatie. 

De variant waarbij gebundeld wordt met de buisleidingen- 

straat veroorzaakt bij de aansluiting Wouwse Plantage ruim- 

tebeslag op matig waardevolle en waardevolle vegetatie. 

Iets ten noorden van de bundeling met de buisleidingen- 

straat (in de omgeving van de A58) is er sprake van ruimte- 

beslag op matig waardevolle vegetatie. Vanaf de kruising 
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met de Zoomweg is er sprake van ruimtebeslag op waarde- 

volle en zeer waardevolle vegetatie. Na de kruising met de 

Balsedreef is er ruirntebeslag op matig waardevolle en waar- 

devolle vegetatie. Bij de aansluiting Mattemburgh vindt 

ruimtebeslag op zeer waardevolle vegetatie plaats. Deze va- 

riant veroorzaakt het meeste ruimtebeslag op matig waarde- 

volle en waardevolle vegetatie. Ook is het totale ruimtebeslag 

op matig tot zeer waardevolle vegetatie het grootst, doordat 

deze variant de grootste lengte aan nieuw tracé heeft. 

Deelaspect Fauna 

Tabel 7.7.6 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Fauna 

Ruimtebeslag fauna 

De variant Bestaande Baan Bergen op Zoom veroorzaakt 

ruirntebeslag op voor broedvogels en reptieledamfibieën 

matig waardevol gebied in Bergen op Zoom. Ruimtebeslag 

op voor broedvogels en dagvlinders waardevol gebied vindt 

plaats door de verbeterde spoorwegovergang van de Mar- 

kiezaatweg en door verbetering van de weg Hildernisse. 

De variant waarbij gebundeld wordt met A58 veroorzaakt 

het meeste ruimtebeslag op zeer waardevolle en waardevol- 

le faunaleefgebieden. Er ontstaat ruimtebeslag op het zeer 

waardevolle Landgoed Zoomland dat voor vleermuizen, 

broedvogels en reptieledamfibieën waardevol is. De variant 

maakt een bocht op de plaats waar het door zeer waardevol 

faunaleefgebied gaat. Ten zuiden van de Balsedreef vindt 

ruimtebeslag plaats op voor broedvogels, reptieledamfi- 

bieën en dagvlinders waardevol gebied. Ook op het voor 

broedvogels, en reptieledamfibieën matig waardevolle ge- 

bied in Bergen op Zoorn vindt ruimtebeslag plaats. Ten zui- 

den van Bergen op Zoom vindt ruirntebeslag plaats op voor 

broedvogels en dagvlinders waardevolle gebieden en op een 

stukje matig waardevol broedvogelgebied. Door de aanslui- 

ting Mattemburgh vindt ruimtebeslag plaats op het voor vo- 

gels zeer waardevolle gebied Het Markiezaat. 

De variant waarbij gebundeld wordt met de buisleidingen- 

straat gaat in een rechte lijn door zeer waardevol faunaleef- 

gebied. Op het traject wat daadwerkelijk gebundeld is met 

de buisleidingenstraat vindt ruimtebeslag plaats op voor 

vleermuizen, broedvogels en reptieledamfibieën zeer waar- 

devol gebied en op voor broedvogels, reptieledamfibieën 

en dagvlinders waardevol gebied. Op het deel tussen het 

bestaand spoor en de bundeling met de buisleidingenstraat 

ontstaat ruimtebeslag op voor reptieledamfibieën matig 

waardevol gebied. Vanaf het moment dat het nieuwe tracé 

terugloopt naar het bestaande spoor (ten zuiden van Bergen 

op Zoorn) is het ruirntebeslag nagenoeg gelijk aan dat van 

de variant die gebundeld is met de A58. Er is bij de variant 

waarbij gebundeld wordt met de buisleidingenstraat sprake 

van ernstige effecten, omdat hier ruirntebeslag optreedt in 

gebieden die in de referentiesituatie niet door infrastructuur 

beïnvloed worden. Ook voor de variant gebundeld met de 

A58 is sprake van ernstige effecten; hoewel deze variant 

veel ruimtebeslag in het gebied geeft dat al verstoord wordt 

door de A58, gaan hier toch nog veel natuurwaarden verlo- 

ren. Tevens heeft deze variant ten zuiden van Bergen op 

Zoom effect op waardevolle gebieden voor fauna. 

Verstoring fauna 

In deelgebied 2 is in de referentiesituatie reeds sprake van 

een hoge geluidbelasting van gebieden in de ecologische 

structuur. Hierdoor is bij alle varianten geen sprake van een 

relevante toename van de geluidsbelasting. In een smalle 

zone direct langs het spoor zal wel sprake zijn van versto- 

ring, maar omdat het hier al verstoord gebied betreft zal dit 

effect gering van omvang zijn en niet onderscheidend. 

Versnippering fauna 

De variant Bestaande Baan Lijn 11 en 12 veroorzaakt geen 

nieuwe versnippering van faunaleefgebieden. De variant ge- 

bundeld met de buisleidingenstraat veroorzaakt nieuwe ver- 

snippering van het voor amfibieënheptielen matig waarde- 

volle gebied ten zuidwesten van Vijfhoek. Verder doorsnijdt 

dit nieuwe tracé het voor amfibieënheptielen zeer waarde- 

volle gebied rondom het Keutelmeer, het waardevolle ge- 

bied Borgvlietsche Duinen en het waardevolle gebied ten 

zuiden van Bergen op Zoom. Omdat het hier geheel om een 

nieuwe doorsnijding gaat, wordt het effect als 'zeer ernstige' 

versnippering gekwalificeerd. 
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De variant waarbij gebundeld wordt met de A58 veroor- 

zaakt dezelfde versnippering ten zuiden van Bergen op 

Zoom als bundeling met de buisleidingenstraat. Verder 

treedt er alleen versnippering op van het voor reptieledam- 

fibieën zeer waardevolle gebied ten noorden van de A58. De 

versnippering blijft ten opzichte van de variant waarbij ge- 

bundeld wordt met de buisleidingenstraat beperkt, omdat er 

reeds sprake is van sterke versnippering door de A58. Het 

betreft hier ernstige effecten. Door versnippering kunnen 

populaties van daarvoor gevoelige dieren te klein worden 

om zelfstandig duurzaam te kunnen voortbestaan. Omdat 

deze variant grotendeels gebundeld is met de A58 en slechts 

over een kort traject leidt tot nieuwe versnippering gaat het 

hier om ernstige versnippering. 

Agger Kapitale uitwatering 

7.7.4 Deelgebied 3: ReimerswaallWoensdrecht 

Referentiesltuatie (Nul-Optie) 

Deelgebied 3 ligt deels in de provincie Noord-Brabant, deels 

in de provincie Zeeland. Het bevat een groot deel van Het 

Markiezaat en verder met name polders die voor agrarische 

doeleinden in gebruik zijn. Deelgebied 3 wordt gekenmerkt 

door veel verspreid liggende onderdelen van de ecologische 

c.q. groene hoofdstructuur. Het Markiezaat is zowel in 

Noord-Brabant als in Zeeland een natuurkerngebied/be- 

staand natuurgebied. De ten zuiden daarvan gelegen 

Hogerwaardpolder is een natuurontwikkelingsgebied, waar- 

in een klein stukje beheersgebied ligt. Het buitendijks gebied 

ten westen van het Bathse Spuikanaal en het gebied ten 

noordoosten van Bath zijn natuurgebied. Tussen deze na- 

tuurgebieden liggen enkele stroken beheersgebied. De 

Agger Kapitale uitwatering en de Woensdrechtse en 

Ossendrechtse Kil (parallel aan het Schelde-Rijn Kanaal) zijn 

ecologische verbindingszones. Veel van de dijken worden 

beschouwd als overig bos- en natuurgebied. De Agger 

Kapitale uitwatering en de Noordpolder zijn natuurkernge- 

bied. Tenslotte zijn oude dijken (bijvoorbeeld Oud Hinkele- 

noorddijk) in het gebied zowel cultuurhistorisch als natuur- 

historisch van betekenis. 

Waardevolle gebieden voor vegetatie en flora zijn met name 

gelegen in Het Markiezaat, de Hogerwaardpolder en een 

strook ten zuiden van deze polder, de Agger Kapitale uitwa- 

tering, de Calfvensche Kreek, Ossendrecht en de strook tus- 

sen Calfven en Aanwas. Een klein deel van Het Markiezaat 

in deelgebied 3 is zeer waardevol voor vegetatie en flora. 

Het overige gebied bestaat uit grote delen die voor vegetatie 

en flora matig en minder waardevol zijn, waarbij concentra- 

ties matig waardevol gebied zich bevinden in het noordwes- 

ten en zuidoosten van deelgebied 3. 

Het Markiezaat is zeer waardevol voor vogels. Het is tevens 

aangemeld als Vogelrichtlijngebied. Het overgrote deel van 

de Hogennraardpolder en een strook ten zuiden van deze 

polder zijn zeer waardevol voor vogels en reptieledamfi- 

bieën. Waardevolle gebieden voor fauna bevinden zich ten 

noordoosten van Bath (vleermuizen, niet-broedvogels en 

dagvlinders), ten zuidwesten van Woensdrecht (vogels) 

doorlopend naar het zuiden (vogels en dagvlinders) en ten 

zuidwesten van Ossendrecht (vogels). Matig waardevolle 

gebieden voor reptieledamfibieën liggen ten zuiden van 

Hoogerheide en Woensdrecht. De gebieden ten westen van 

het Schelde-Rijn Kanaal zijn matig waardevol voor niet- 

broedvogels en voor het merendeel ook voor dagvlinders. 

De overige matig waardevolle gebieden danken dit aan hun 

belang voor vogels. De stedelijke gebieden en de polders ten 

oosten van het Schelde-Rijn Kanaal zijn minder waardevol 

voor fauna. 
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Deelaspect Beleld en natuurgebieden 

Nul 
... 

Ujn 11 en 12 
.................. 
A4-Oost A4-West SRK 

Ruimtebeslag natuur- 
gebieden met status (ha) 
......................... 
Verstoring natuur- 
gebieden met status (ha) 
......................... 
Versnippering ecologische 
stnictuur (kwal.) 

Tabel 7.7.7 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Beleid en natuurgebieden 

Ruimtebeslag natuurgebieden met status 

De variant M-Oost veroorzaakt ruimtebeslag op het na- 

tuurkerngebied Het Markiezaat (1,4 ha) en op tal van stro- 

ken overig bos- en natuurgebied, met name diverse dijken 

(10,5 ha). De variant M-West veroorzaakt in vergelijking 

met M-Oost hetzelfde ruimtebeslag op het natuurkernge- 

bied Het Markiezaat, maar aanzienlijk minder ruimtebeslag 

op stroken overig bos- en natuurgebied. De variant SRK ver- 

oorzaakt ruimtebeslag op stroken overig bos- en natuurge- 

bied (0,2 ha), overig bos- en natuurgebied in Zeeland aan de 

Rijksgrens (2,2 ha; Schor van Ossendrecht) en op rese~aats- 

gebied (0,l ha). 

Verstoring natuurgebieden met status 

In dit deelgebied treden in de provincie Noord-Brabant grote 

effecten op op kerngebieden in de ecologische structuur. 

Deze effecten zijn vooral groot bij de varianten die gebun- 

deld worden met de A4. Het betreft hier met name effecten 

op het gebied onder de Brabantse Wal, ten westen van Calf- 

ven. Bij bundeling met de Schelde-Rijn verbinding treden 

deze effecten ook op, maar zijn iets kleiner in omvang. Daar- 

naast treden in geringe mate effecten op op overig bos- en 

natuurgebied, zoals diverse kleine, verspreid liggende kleine 

gebieden. De effecten op deze categorie zijn voor alle va- 

rianten vrijwel even groot. 

In de provincie Zeeland treedt vooral een effect op op bos-/ 

natuurgebied, bij de variant met bundeling met het Schelde- 

Rijnkanaal. Hier betreft het met name geluidsbelasting op 

een natuurgebied ten noordoosten van Bath. Overige effec- 

ten door verstoring in de provincie Zeeland zijn gering. 

Versnippering gebieden met status 

De variant A4-Oost versterkt de versnipperende werking 

van de A4 op gebieden met status, doordat het tracé op een 

tiental plaatsen overig bos- en natuurgebied en op éCn 

plaats de ecologische verbindingszone Agger Kapitale uit- 

watering doorsnijdt. Enkele van de doorsnijdingen door de 

spoorbaan veroorzaken bovendien geheel nieuwe versnip- 

pering ten opzichte van de versnippering die de A4 reeds 

veroorzaakt. 

De variant M-West veroorzaakt minder versterking van de 

versnipperende werking van de A4 in vergelijking met de va- 

riant M-Oost, doordat dit track op 5 plaatsen overig bos- en 

natuurgebied en op twee plaatsen de ecologische verbin- 

dingszone Agger Kapitale uitwatering doorsnijdt. Op al deze 

plaatsen, behalve een plaats in de Agger Kapitale uitwate- 

ring, bestond reeds versnippering door de A4. Deze variant 

veroorzaakt dus weinig geheel nieuwe versnippering. 

De variant SRK veroorzaakt op de twee plaatsen waar de 

ecologische verbindingszone via de Woensdrechtse en 

Ossendrechtse Kil de poldergebieden in loopt een doorsnij- 

ding van deze ecologische verbindingszone en daardoor 

nieuwe versnippering. 

Deelaspect Vegetatie en flora 

Ruimtaklag vegetatie en O 
h r a  
(hactam, gewogen) 
- m w a o r d e v d  o - waardevd 
- zeer wianlcvd 

Tabel 7.7.8 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Vegetatie en flora 

Ruimtebeslag vegetatie en flora 

Variant M-Oost veroonaakt ruimtebeslag op Het Markie- 

zaat en de aan de overzijde van de spoorlijn gelegen gebie- 

den die allen zeer waardevol zijn voor vegetatie en flora. 

Ook op de voor vegetatie waardevolle gebieden ten zuiden 

van de Hoogewaardpolder en van de Caterspolder vindt 

ruimtebeslag plaats. Op het tracé vanaf de buisleidingen- 

straat tot aan de rijksgrens is er ruimtebeslag op gebieden 

die matig waardevol zijn voor vegetatie en flora. 
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Variant M-West veroorzaakt een nagenoeg identiek ruimte- 

beslag op zeer waardevolle vegetaties in vergelijking met 

variant M-Oost. Er vindt meer ruimtebeslag plaats op de 

waardevolle vegetatie en flora ten zuiden van de Hoger- 

waardpolder. Verder is het ruimtebeslag op waardevolle ve- 

getatie en flora gelijk aan bundeling aan de oostzijde. Het 

ruimtebeslag op matig waardevolle vegetatie en flora is aan- 

zienlijk minder, doordat de Nieuwe Zuidpolder aan de west- 

kant van de A4 minder waardevolle vegetatie bevat, terwijl 

de vegetatie en flora aan de oostkant matig waardevol is. 

Variant SRK geeft een aanzienlijk ruimtebeslag op de waar- 

devolle vegetatie ten zuiden van de Hogerwaardpolder. Ver- 

der vindt er alleen ruimtebeslag plaats op voor vegetatie en 

flora matig waardevolle gebieden bij de rijksgrens. Dat bete- 

kent dat deze variant, de Nul-Optie daargelaten, het minste 

ruimtebeslag op matig tot zeer waardevolle vegetatie ver- 

oorzaakt. 

Deelaspect Fauna 

A t t r m n  Nul U jn l lan  12 I 

Rulrnkbcslag fauna O 1042 100,2 
(kt-,gcwoeen) - matig wwdevol O 30,4 32,s 

wardevol O 25,l 17,3 
-n«.woudevd 0 5,9 82 
................................................. 
Verstoring fauna 
(hsctrm) 
- ~ t i g ~ d e v o l g ~ b k d  O 147 194 

O 183 150 
o o 

................................................ 
Vemlppering fauna (kwal.) O O 

Tabel 7.7.9 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Fauna 

Ruimtebeslag fauna 

Variant M-Oost veroorzaakt ruimtebeslag op het voor 

vogels zeer waardevolle Markiezaat en het voor vogels en 

reptieledamfibieën zeer waardevolle kleine gebied ten zui- 

den van de Hogerwaardpolder. Bundeling aan de oostzijde 

van de A4 veroorzaakt veel ruimtebeslag op waardevolle 

faunagebieden. Het gaat hierbij voor het merendeel om ge- 

bieden direct ten oosten van de A4 die waardevol zijn voor 

vogels en deels ook voor dagvlinders. Een klein deel van de 

gebieden waarop ruimtebeslag plaatsvindt is matig waarde- 

vol voor vogels. Dit zijn enkele gebieden direct ten oosten 

van de A4, de Caterspolder en gebieden bij de aansluiting 

Damespolder. Variant M-West heeft, in vergelijking met 

variant M-Oost, een groter ruimtebeslag op het zeer waar- 

devolle faunagebied direct ten zuiden van de Hogerwaard- 

polder. Het ruimtebeslag op voor fauna waardevolle gebie- 

den is bij M-West minder, met name doordat de Nieuwe 

Zuidpolder aan de westkant van de A4 minder waardevol is 

voor fauna dan de gebieden aan de oostzijde. Het ruimtebe- 

slag op matig waardevolle faunagebieden is hierdoor bij de 

M-West wel groter dan bij M-Oost. Variant SRK geeft 

vooral ruimtebeslag op voor fauna minder waardevolle ge- 

bieden. Ten opzichte van de andere varianten vindt er rela- 

tief veel ruimtebeslag plaats op voor vogels en reptielen/ 

amfibieën zeer waardevolle gebieden direct ten zuiden van 

Hogerwaardpolder. Langs de Rijksgrens is sprake van ruim- 

tebeslag op voor vogels en dagvlinders waardevolle gebie- 

den en op voor vogels matig waardevolle gebieden. 

Verstoring fauna 

In dit deelgebied zijn grote gebieden matig waardevol tot 

waardevol voor fauna, waarbij vooral voor vogels de waar- 

den hoog zijn. Grote gebieden zijn bijvoorbeeld van belang 

als fourageergebied voor overwinterende ganzen en zwa- 

nen. Bij alle alternatieven treden grote effecten op deze ge- 

bieden op. Omdat veel van deze gebieden in de referentie- 

situatie een vrij geringe geluidsbelasting ondervinden 

(minder dan 55 MKM) leidt aanleg van een spoorlijn tot een 

relatief grote toename van de verstoring. Vooral bij bunde- 

ling met het Schelde-Rijnkanaal treden deze effecten in ster- 

ke mate op; bij bundeling met de A4 zijn de effecten gerin- 

ger (doordat toename van geluidsbelasting samenvalt met 

reeds bestaande verstoring door de A4). 

Versnippering fauna 

Doordat de alternatievenharianten in dit deelgebied of 

geen nieuw tracé betreffen, of gebundeld liggen met de 

reeds versnipperende infrastructuur van de A4 en het Schelde- 

Rijn Kanaal, is de versnippering van fauna in dit deelgebied 

zeer beperkt. Alleen bundeling aan de westzijde van de A4 

veroorzaakt versnippering op een matig waardevol gebied 

waar amfibieën voorkomen. Dit is het gebied ten zuiden van 

de A58. 

Hoofdrapport deel B: Achtergronden 



7 Effectbeschrijving 

7.8 Bodem en water 

7.8.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect bodem en water 

de effecten beschreven. De beschrijving vindt per deelge- 

bied en per deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in tabel- 

len een gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van de te 

verwachten effecten. De verschillende varianten zijn weer- 

gegeven in de Bijlage thematische kaarten. 

7.8.2 Deolgebied l: Roosendaal en omgeving 

Referentlesituatle (Nul-Optle) 

Deelgebied 1 bevindt zich op de overgang van dekzand- 

landschap in het noorden naar zeekleigebied in het zuiden. 

Het dekzandlandschap is doorsneden met brede ondiepe 

beekdalen. De belangrijkste beken, zowel in waterhuishoud- 

kundig als bodemkundig opzicht, zijn de Rissebeek en Mo- 

lenbeek ten zuidwesten van Roosendaal. In de beken wordt 

water ter bestrijding van verdroging vastgehouden. Bodem- 

verontreinigingslocaties komen vooral voor in de bebouwde 

kom van Roosendaal: daarbuiten slechts incidenteel. 

De grondwaterstroming in het eerste watervoerende pakket 

is voornamelijk noordwaarts gericht. Ten noorden van 

Roosendaal en langs de beken zijn belangrijke kwelgebieden 

aanwezig. Ten zuiden van Roosendaal en ten noordwesten 

van Wouw komen grondwaterbeschermingsgebieden voor. 

Naast de hiervoor genoemde beken is het Mark-Vlietkanaal/ 

Nieuwe Roosendaalsche Vliet een belangrijk opperviakte- 

water. Ten noorden van Roosendaal staat een belangrijk ge- 

maal bij de Nieuwe Roosendaalsche Vliet. 

Ruimtebeslag milieustimulerings-/milieubeschermings- 

gebieden 

Alle varianten leiden tot een ruimtebeslag van 0,2 ha op 

milieustimuleringsgebied door de ombouw van de Noord- 

hoeksestraat. Het betreft hier doorsnijding van het opper- 

vlaktewater 'De Riet'. Bij de omleiding langs de A17 (zowel 

Lijn 11 als Lijn 11 en1 2) is sprake van ruimtebeslag op ge- 

bied langs de Gastelse Dijk. Het betreft l ,O ha. Bij de omlei- 

ding langs de buisleidingenstraat (zowel Lijn 11 als Lijn 11 en 

12) is sprake van een ruimtebeslag van 4,5 ha in het gebied 

De Ever, net ten noorden van de kruising van de buisleidin- 

genstraat met het Mark-Vlietkanaal. De effecten bij de om- 

leidingsvarianten binnen de Alternatieven Lijn 12 en Lijn 11 

en 12 zijn vrij ernstig, omdat hier werkelijk gebied verloren 

gaat. De effecten van het Nulplus-Alternatief en de variant 

Rsd Omleiding Emplacement binnen het Alternatief Lijn 11 

en 12 zijn minder ernstig, omdat de effecten op De Riet ge- 

mitigeerd kunnen worden (zie paragraaf 3.6). 

Zettingen 

Dit deelgebied bevat vooral zandige gronden die matig zet- 

tingsgevoelig zijn. Alleen ten noordwesten van Roosendaal 

komt zettingsgevoelige kleigrond voor. Bij het Nulplus- 

Alternatief en de variant Rsd Omleiding Emplacement 

(Alternatief Lijn 11 en 12) zijn de effecten gering en worden 

vooral veroorzaakt door het ongelijkvloers maken van kruis- 

ende verbindingen. Bij alle omleidingsvarianten is sprake van 

een groot effect, omdat zowel matig zettingsgevoelige als 

zettingsgevoelige bodems doorsneden worden. De effecten 

bij de varianten langs de buisleidingenstraat zijn daarbij het 

grootst, omdat bij deze varianten zeekleigronden worden 

doorsneden. 

Deelaspect Bodem 

Aitornatiwon Nul Nulplus UJn 12 ub t 
......................................................................................................... 

Varianten RsdOEM RsdAl7- RsdBLS RsdOEM M A 1 7  RsdBLS 

Criteria ..................................................................................................... 
Ruimtebeslag milieustimukrings-/ 
baschennlngsgebieden (hectam) O 0,2 1,2 5 7  0 2  1 2  5.7 
...................................................................................................... 
Oppervlakte kInvlade bodems 
(hoctam, gewogen) O 4,O 632 75,8 12,6 73,2 883 
- matig zettingtgevoeüg O 4,O 50,4 47.0 12,6 60.4 59,7 - zettingsetvdig O O 6 4  14,4 O 6-4 14,4 
..............+......................................... (.... ......................................... 
Aanîd dimt beInvlade bodem- 
vemntminigingsiocatks 
door ruimtekshg O 1 l 1 1 1 

Tabel 7.8.1 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Bodc 

TrajectnoWMER Verbinding Roosendaal - Antwerpen 



7 Effedbeschrijving 

Beïnvloeding bodemverontreinigingslocaties 

Bij alle varianten wordt één (potentiële) bodemverontreini- 

gingslocatie doorsneden. Het Nulplus-Alternatief en de va- 

riant Rsd Omleiding Emplacement binnen Alternatief Lijn l l 

en 12 beïnvloedt een bodemverontreinigingslocatie nabij de 

kruising met de Gastelseweg. Bij de overige varianten (Rsd 

A17 en Rsd BLS binnen de Alternatieven Lijn 12 en Lijn 11 

en 12) wordt een locatie nabij de kruising met de Huyberg- 

seweg ten zuiden van Roosendaal beïnvloed. Hierbij geldt 

dat deze locaties nader onderzocht en eventueel gesaneerd 

dienen te worden. Bij alle varianten moet in latere fasen van 

het ontwerp en planvorrning rekening worden gehouden 

met bodemverontreinigingslocaties die zich dicht bij het 

spoor bevinden, zodat deze niet alsnog beïnvloed worden. 

Deelaspect Grondwater 

Ruimtebeslag op watergangen 

Het Nulplus-Alternatief en de variant Rsd Omleiding Em- 

placement (binnen Alternatief Lijn 11 en 12) geven nauwe- 

lijks ruimtebeslag op watergangen. Bij de omleidingsvarian- 

ten ligt wel een aanzienlijke lengte watergangen binnen het 

ruimtebeslag van het spoor. De effecten zijn echter niet ern- 

stig. In alle gevallen kan het effect gemitigeerd worden, door 

sloten langs het spoor te leggen, watergangen uit de omge- 

ving hierop aan te sluiten en duikers onder het spoor door te 

leggen. De Engebeek heeft een functie als ecologische ver- 

bindingszone. Deze functie wordt verstoord door de aanleg 

van de omleiding langs de A17. Het noordelijke traject van 

de Engebeek zal daarom verlegd moeten worden (compen- 

seren). 

C Alt.rii.tkimi NUI ~uipius -,.. .- b:-z$dl. ......................................................................................... 
- JA WOEM RsdA17 W B U  N O E M  RsdA17 RsdBLS 

Criteria ...................................................................................................... 
BeTnnvlwding gmndwater- 
bescherrningsgebied (hectares) O O O O 

Tabel 7.8.2 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Grondwater 

Beïnvloeding grondwaterbeschermingsgebieden 

Geen van de alternatievenharianten heeft invloed op gebie- 

den die beschermd zijn als drinkwaterwingebied. 

Deelaspect Oppervlaktewater 

.............................. 
Varianten 

:tiieria .............................. 
Ruimtebeslag op watergangen 
(kilometer) 
.............................. 
Doorsnijding watergangen 
(aantai) 
.............................. 
Waterkmnde dijken 
(aantivklkmcter) 
.............................. 
Waterstratswetlten (gemalen 
en stuwen) (aantai) 
.............................. 
Ventoring functie wakrlopen 
door bemvbeding gmndwater- 
kwalbit (kilometer) 

Nul Nulplus Ujn l 1  en l 2  
.................... 

W OEM 
............................................ 
N B U  N O E M  RsdA17 RsdBU 

Tabel 7.8.3 Totaalovenicht te verwachten effecten voor het deelaspect Oppervlaktewater 
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effecten op de waterkwaliteit. De functie van waterlopen 

wordt hier dan ook niet door beïnvloed. 

Risrebeek 

Doorsnijding watergangen 

Doorsnijding van watergangen treedt bij alle omleidings- 

varianten regelmatig op, waarbij verschillen tussen de va- 

rianten gering zijn. Bij de varianten die (grotendeels) gebruik 

maken van de Bestaande Baan treden nauwelijks effecten 

op. De effecten zijn beperkt tot omleidingen van kruisende 

infrastructuur. Bij de omleidingsvarianten treedt doorsnijding 

van watergangen op langs de gehele omleiding. De effecten 

zijn niet ernstig. In alle gevallen kan het effect gemitigeerd 

worden, door sloten langs het spoor te leggen, watergangen 

uit de omgeving hierop aan te sluiten en duikers onder het 

spoor door te leggen. 

Waterkerende dijken 

Alle varianten snijden secundair waterkerende dijken (dijken 

achter een primair waterkerende dijk, die in tweede instantie 

water tegen moeten houden) aan ten noorden van Roosen- 

daal. Deze effecten zijn niet ernstig; het dijklichaam van de 

hier verhoogd liggende spoorbaan kan de functie van deze 

dijken overnemen. 

Waterstaatswerken (gemalen en stuwen) 

Geen van de alternatievenharianten leidt tot invloed op ge- 

malen, stuwen of sluizen. 

Verstoring functie waterlopen door beïnvloeding water- 

kwaliteit 

Enkele watergangen in deelgebied 1 hebben een functie als 

ecologische verbindingszone (Rissebeek-complex, Mark- 

Vlietkanaal). Omdat alle effecten op watergangen gemiti- 

geerd worden door het aanbrengen van duikers zijn er geen 

7.8.3 Deelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentiesituatie (Nul-Optie) 

Deelgebied 2 bevindt zich op de overgang van dekzand- 

landschap naar zeekleigebied in het zuidwesten. Het dek- 

zandlandschap loopt door tot Halsteren in het noorden. Ten 

zuiden van Bergen op Zoom wordt de overgang van de 

hooggelegen zandgronden naar het laaggelegen zeekleige- 

bied gekenmerkt door een steilrand. De voet van de Bra- 

bantse Wal en het gebied rondom De Zoom zijn hydrolo- 

gisch (als kwelgebied) belangrijk. Het gebied langs de 

spoorlijn van de stortplaats Kragge tot aan Bergen op Zoom 

is een groot milieustimuleringsgebied. De meeste bodem- 

verontreinigingslocaties liggen in de bebouwde kom van de 

gemeente Bergen op Zoom. Buiten de bebouwde kom van 

Bergen op Zoom komen slechts incidenteel bodemverontrei- 

nigingslocaties voor. De stortplaats Kragge vormt een be- 

langrijk object in dit deelgebied. In dit deelgebied bevinden 

zich twee grondwaterbeschermingsgebieden. Het ene ligt 

ten zuidoosten van Bergen op Zoom en bestaat uit twee 

waterwingebieden, namelijk Mondaf en Lievensberg. De twee- 

de bevindt zich ten noorden van Bergen op Zoom (buiten 

het invloedsgebied van de spoortracWBelangrijke opper- 

vlaktewateren zijn het Markiezaatsmeer, de Binnenschelde, 

het Zoommeer en de Zoom. Drie belangrijke gemalen staan 

bij Zoomvliet, tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. 

Vuilstort de Kragge (rechtsonder) met spooraansluiting 
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Deelaspect Bodem 

p- 

al 7.0.4 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
-oor het deelarpcct Bodem 

Ruimtebeslag milieustimulerings-/milieubeschermings- 

gebieden 

Bij de variant Bestaande Baan is voor een klein gebied ruim- 

tebeslag geconstateerd, door een geringe verbreding van de 

spoorbaan ten gevolge van de aansluiting 'Woensdrecht'. 

De effecten zijn echter beperkt.Bij de omleidingen langs de 

A58 en de buisleidingenstraat treden wel grote effecten op. 

Deze omleidingen gaan door een groot natuurgebied (on- 

derdeel van de GHS van Noord-Brabant), dat ook als mi- 

lieustimuleringsgebied geldt. Voor beide varianten zijn de ef- 

fecten ongeveer even groot. Het betreft hier ernstige 

effecten: aantasting van de bodemstructuur in deze gebie- 

den is niet wenselijk, terwijl mitigatie niet mogelijk is. 

Zettingen 

Circa 10 ha van alle ruimtebeslag op (matig) zettingsgevoe- 

lig gebied treedt op door omleidingen van kruisende infra- 

structuur. De omleiding langs de A58 leidt tot doorsnijding 

van matig zettingsgevoelige gebieden op een oppervlakte 

van circa 15 ha; bij de variant gebundeld met de buisleidin- 

genstraat bedraagt de oppervlakte circa 25 ha. 

Beïnvloeding bodemverontreinigingslocaties 

Alleen de omleiding langs de buisleidingenstraat leidt tot 

aantasting van een (potentiele) bodemverontreinigingsloca- 

tie. Het betreft hier een locatie nabij de Balsedreef. Deze lo- 

catie zal nader onderzocht en eventueel gesaneerd moeten 

worden. Bij de omleiding gebundeld met de A58 vindt ten 

noordoosten van Bergen op Zoom aansnijding plaats van de 

noordwesthoek van De Kragge, een grote afvalstortplaats. 

Dit deel van De Kragge zal gesaneerd moeten worden. On- 

bekend is in welke mate hier verontreinigingen aanwezig 

zijn. Bij alle varianten moet in latere fasen van het ontwerp 

en planvorming rekening worden gehouden met bodemver- 

ontreinigingslocaties die zich dicht bij het spoor bevinden, 

zodat deze niet alsnog beïnvloed worden. 

Deelaspect Grondwater 

Abmathwn Nul U/n 11 .n l2 
................................................................ 

Varianten BoZBB BoZA5û 8oZBi.S 

cfitetia .............................................................. 
Behivlading gmnd- 
waterwinningen (hcctans) O 0,2 19,3 20,2 

Tabel 7.8.5 Totaaloverzicht te verwachten effecre 
voor het deelaspect Grondwater 

Beïnvloeding grondwaterwinningen 

Bij de variant Bestaande Baan is er een (vrijwel te verwaarlo- 

zen) invloed op grondwaterwingebied. Het betreft hier het 

invloedsgebied van de verhoging van de Markiezaatsweg, 

die als viaduct over het spoor wordt geleid. Deze verhoging 

komt voor een klein stukje in de beschermingszone van de 

drinkwaterwinning Bergen op Zoom. Bij beide omleidings- 

varianten is er sprake van een groot ruimtebeslag in de be- 

schermingszone van grondwaterwinningen. De omleidings- 

variant langs de A58 gaat eveneens door de beschermings- 

zone van de drinkwaterwinning Bergen op Zoom. Het ligt 

dicht bij het waterwingebied (puttenveld e.d.). Ditzelfde 

geldt voor de omleiding langs de buisleidingenstraat, die ook 

de beschermingszone van de drinkwaterwinning Bergen op 

Zoom doorsnijdt. Het gaat hier om ernstige effecten. Ingre- 

pen in drinkwaterwingebieden mogen niet leiden tot een 

verhoogde kans op verontreinigingen, omdat de drinkwa- 

terwinning hierdoor in gevaar kan komen. Bij de mitigerende 

maatregelen in paragraaf 3.6 zijn standaard maatregelen op- 

genomen die deze effecten moeten voorkomen. 
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7 Effectbeschrijving 

Deelaspect Oppervlaktewater 

Aitem.tkv.n 
......................... 

Varianten 

Criteria ......................... 
Ruimtebdag op water- 
gangen (kilometer) 
......................... 
Doomijding watergangen 
(.ant.l) 
......................... 
Waterkennde dijken 
(aantal/kilometer) 
......................... 
Waterstaatswerken 
(gemalen en stuwen) 
(aantaD 
......................... 
Verstoring functk water- 
lopen door beïnvloeding 
grondwaterkwaliteit 

Nul UJn l 1  en l 2  

1 1 watergangen, waaronder De Zoom met een functie als 

ecologische verbindingszone. De effecten zijn niet ernstig. In 

alle gevallen kan het effect gemitigeerd worden, door sloten 

langs het spoor te leggen, watergangen uit de omgeving 

hierop aan te sluiten en duikers onder het spoor door te leg- 

gen (zie paragraaf 3.6.1 ). 

Tabel 7.8.6 Totaaloverzicht t e  verwachten effecten 
voor het deelaspect Oppervlaktewater 

Ruimtebeslag op watergangen 

Op verschillende plaatsen treedt bij de variant Bestaande 

Baan door verleggingen of verbredingen van kruisende in- 

frastructuur ruimtebeslag op watergangen op. Bij de omlei- 

ding van het spoor langs de A58 is er in geringere mate spra- 

ke van ruimtebeslag op watergangen. Er wordt bij deze 

variant minder kruisende infrastructuur aangepast, terwijl 

langs de A58 geen belangrijke watergangen aanwezig zijn 

en ten zuiden van Bergen op Zoom nauwelijks watergangen 

in dezelfde richting liggen als het spoortracé. Bij de omlei- 

ding langs de buisleidingenstraat is er in veel grotere mate 

sprake van ruimtebeslag op watergangen. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door ruimtebeslag op een watergang langs de 

buisleidingenstraat.De effecten zijn niet ernstig. In alle ge- 

vallen kan het effect gemitigeerd worden, door sloten langs 

het spoor te leggen, watergangen uit de omgeving hierop 

aan te sluiten en duikers onder het spoor door te leggen (zie 

paragraaf 3.6.1 ). 

Doorsnijding watergangen 

Bij aanpassingen van kruisende infrastructuur treedt soms 

doorsnijding van watergangen op. Bij de variant Bestaande 

Baan betreft dit 4 watergangen. Bij de variant gebundeld 

met de A58 vindt eveneens doorsnijding van 4 watergangen 

plaats. Eén van deze watergangen, De Zoom, heeft een 

functie als ecologische verbindingszone. De variant gebun- 

deld met de buisleidingenstraat leidt tot doorsnijding van 

Waterzuiveringsinstallatie bij het Schelde-Rijnkanaal 

Waterkerende diiken 

Geen van de alternatievenharianten leidt tot aantasting van 

waterkerende dijken. 

Waterstaatswerken (gemalen en stuwen) 

Bij aanpassing van de Bestaande Baan vindt geen aantasting 

plaats van waterstaatswerken als gemalen en stuwen. Bij de 

variant gebundeld met de A58 vindt ruimtebeslag plaats op 

één uitwateringssluis. Dit betreft de uitwateringssluis van De 

Blaffert ten zuiden van Bergen op Zoom. Deze sluis zal ver- 

plaatst moeten worden of, indien mogelijk, ingepast worden 

in het integraal ontwerp van de spoorbaan. Bij de variant ge- 

bundeld met de buisleidingenstraat worden, aanvullend op 

de aantasting van de uitwateringssluis van De Blaffert, 3 

vaste stuwen aangetast. Het betreft stuwen in een sloot ten 

noorden van de Balsedreef. Deze stuwen moeten terugge- 

bracht worden in de sloot langs het spoortracé. Het betreft 

hier geen ernstig effect. Vaste stuwen zijn relatief gezien 

eenvoudig te verplaatsen of nieuw te bouwen. Behoud of 

verplaatsing van de uitwateringssluis van De Blaffert is tech- 

nisch goed mogelijk. 
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7 Effectbeschrijving 

Verstoring functie waterlopen door behdoeding water- 

kwaliteit 

De functie van waterlopen zal niet veranderen door beïn- 

vloeding van de waterkwaliteit. Omdat alle effecten op wa- 

tergangen gemitigeerd worden door het aanbrengen van 

duikers zijn er geen effecten op de waterkwaliteit. 

7.8.4 Deelgebied 3: ReimerswaaIIWoensdr.cht 

Referentlesltuatle (Nul-Optie) 

Deelgebied 3 bevindt zich op de overgang van dekzand- 

landschap naar zeekleigebied in het westen. De overgang 

wordt gekenmerkt door een steilrand. De voet van de Bra- 

bantse Wal is een belangrijke kwelzone. 

Bodemverontreinigingen zijn in dit deelgebied nauwelijks 

aanwezig. In het poldergebied, met name in de provincie 

Zeeland, komt zout grondwater nabij het maaiveld voor. 

Natte gebieden zijn alleen aanwezig in een strook langs de 

Agger Kapitale uitwatering ten westen van Woensdrecht. 

De Agger Kapitale uitwatering is tevens een belangrijke wa- 

terloop in dit deelgebied. Belangrijke gemalen in het gebied 

liggen nabij Woensdrecht en Ossendrecht. Nabij het Schel- 

de-Rijn Kanaal is een waterzuiveringsinstallatie aanwezig. 

Deelaspect Bodem 

............................. 
Varianten 

Criteria ....................... 
Ruimtebeslag mllkustimu- 
lerings-1 beschennings- 
&&den (hectares) - O 
................................. 

O p p c ~ h k k  belnvloede 
bodems 
(hcctues. gewogen) o 
- matig zefflngsgevodig O 
- zefflngsgevodig O 
................................. 
land direct beïnvloede 
~mverontreinigings- 
iocaties door ruimtebeslsg O 

.............................. 
A4-Oost A4-West SRK 

Reimenwaalweg. Het grootste deel van dit ruimtebeslag 

treedt op binnendijks gelegen bouwland op. Hoewel het een 

geringe oppervlakte betreft is het toch een relatief ernstig ef- 

fect, omdat het hier gaat om een, ook bodemkundig, zeer 

waardevol gebied en het effect niet mitigeerbaar is. Bij de 

variant met een ligging van het spoor gekoppeld aan het 

Schelde-Rijn Kanaal treedt vrijwel geen ruimtebeslag op in 

milieubeschermingsgebied. 

Zettingen 

De varianten A4-Oost en A4-West liggen praktisch geheel 

op zeekleigronden. Deze gronden zijn (zeer) zettingsgevoe- 

lig. De variant Schelde-Rijn Kanaal ligt ook grotendeels op 

(zeer) zettingsgevoelige zeekleigronden, maar op dit track 

komen ook enkele (zeer) zettingsgevoelige kalkhoudende 

zandgronden voor. De effecten kunnen gemitigeerd worden 

door (technisch) grondverbetering en door (voor het milieu 

gunstiger) het toepassen van zettingsvrije constructies. 

Beïnvloeding bodemverontreinigingslocaties 

In dit deelgebied ligt kkn bodemverontreinigingslocatie bij 

de variant A4-Oost binnen het ruimtebeslag van het spoor. 

Het betreft een locatie op enkele honderden meters ten zui- 

den van de kruising van het track met de Agger Kapitale uit- 

watering. Voor deze locatie wordt nader onderzoek aanbe- 

volen. Mogelijk zal deze locatie gesaneerd moeten worden. 

Bij alle varianten moet in latere fasen van het ontwerp en 

planvorming rekening worden gehouden met bodemver- 

ontreinigings-locaties die zich dicht bij het spoor bevinden, 

zodat deze niet alsnog beïnvloed worden door bijvoorbeeld 

tijdelijke onvoorziene veranderingen in grondwaterstromin- 

gen. 

Deelaspect Grondwater 

Alt.nutkm Nul lijn l 1  .n l 2  

Tabel 7.8.7 Totarloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Bodem 

Ruimtebeslag milieustimulerings-/milieubeschermings- 

gebieden 

Bij de beide varianten met een ligging van het spoor gekop- 

peld aan de A4 treedt ruimtebeslag op in milieustimulerings- 

gebied. Het betreft hier het Markiezaat, ten noorden van de 

Tabel 7.8.8 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Grondwater 
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Beïnvloeding grondwaterwinningen 

In dit deelgebied worden geen drinkwaterwinningen beïn- 

vloed. 

Deelaspect Oppervlaktewater 

Nul Ujnllonl2 
.............................................................. 

Varlankn A4-Oost A4-W& SRK 

.................................. 
Rui- op water- 
gangen (kilomcter) O 
.................................. 
DooRRyding water- 
gruiw(=nw o 
.................................. 
watarkm& dijken 
(aanW/Wkmeter) O 
.................................. 
Watcistpatswerken 
(gema«rcn*cn) 
(untd) o 
.................................. 
Mrstoring funrtk water- 
lopen door bchvlocding 
gfondwitsrkwditdt 
(kiiorneter) o 

iaoei /.&Y ioraaioverzicnr re verwacnreri eiieueii 
voor het deelaspect Oppervlaktewater 

Ruimtebeslag op watergangen 

Alle varianten geven ruimtebeslag op watergangen. Dit is bij 

de varianten langs de A4 groter dan bij varianten langs het 

Schelde-Rijn Kanaal, omdat bij de varianten langs de A4 

over een grote lengte de sloot langs de A4 wordt aangetast. 

Bij de variant langs het Schelde-Rijn Kanaal is het belangrijk- 

ste effect de aantasting van de Ossendrechtse/Woens- 

drechtse Kil. De effecten zijn niet ernstig. In alle gevallen kan 

het effect gemitigeerd worden, door sloten langs het spoor 

te leggen, watergangen uit de omgeving hierop aan te slui- 

ten en duikers onder het spoor door te leggen. De Ossen- 

drechtseMloensdrechtse Kil heeft een functie als ecologische 

verbindingszone (beleid Waterschap Zeeuwse Eilanden). De- 

ze functie kan gehandhaafd worden door een op deze func- 

tie aangepaste inrichting van de te verleggen Kil. 

Doorsnijding watergangen 

Bij alle varianten worden, verspreid over het gebied, enkele 

watergangen doorsneden. Bij de varianten die gebundeld 

zijn met de A4 is dit aantal wat groter dan bij de variant 

langs het Schelde-Rijn Kanaal. De effecten zijn niet ernstig. 

In alle gevallen kan het effect gemitigeerd worden, door slo- 

ten langs het spoor te leggen, watergangen uit de omgeving 

hierop aan te sluiten en duikers onder het spoor door te leg- 

gen (zie paragraaf 3.6.1). 

Waterkerende dijken 

Beide varianten gebundeld met de A4 geven enige aantas- 

tingvan een primair waterkerende dijk. Het betreft hier 

doorsnijding van de dijk waarover de Reimerswaalweg 

loopt, in het noorden van deelgebied 3. Hoewel aantasting 

van een primair waterkerende dijk op zich zeer ernstig is, is 

goede inpassing van de functie van de dijk in het ontwerp 

mogelijk. De variant langs het Schelde-Rijn Kanaal heeft 

geen aantasting van dijken met een waterkerende functie 

tot gevolg. 

Waterstaatswerken (gemalen, stuwen en sluizen) 

Aantasting van waterstaatswerken als gemalen, stuwen en 

sluizen geeft grote verschillen te zien tussen de varianten. 

De variant A4-Oost tast 1 vaste stuw, 2 regelbare stuwen, 1 

uitwateringssluis en 1 groot gemaal aan. De vaste stuw staat 

bij de kruising met de Reimerswaalweg en is eenvoudig in 

het ontwerp in te passen of te verplaatsen. De twee regelba- 

re stuwen staan bij de kruising van het spoortrace met de 

Oude Dijk. Deze stuwen kunnen ook in het ontwerp worden 

ingepast of verplaatst worden. De uitwateringssluis bevindt 

zich net ten noorden van de aansluiting van de A4 op de 

1458. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de stuwen. Het ge- 

maal bevindt zich langs de A4, nabij de Oude Dijk. Dit ge- 

maal zal verplaatst moeten worden. Hoewel dit technisch 

mogelijk is, is dit zeer kostbaar. Variant A4-West leidt tot 

ruimtebeslag op 1 regelbare stuw (in te passen of te ver- 

plaatsen) en 1 klein gemaal. Dit gemaal kan misschien inge- 

past worden in het ontwerp, anders zal het verplaatst rnoe- 

ten worden. De kosten hiervan zullen veel lager zijn dan de 

kosten van het verplaatsen van het grote gemaal bij variant 

A4-Oost. Bij de variant Schelde-Rijn Kanaal vindt geen aan- 

tasting plaats van waterstaatswerken als gemalen, stuwen 

etc. 

Verstoring functie waterlopen door beïnvloeding water- 

kwaliteit 

De functie van waterlopen zal niet veranderen door k i n -  

vloeding van de waterkwaliteit. Omdat alle effecten op wa- 

tergangen gemitigeerd worden door het aanbrengen van 

duikers zijn er geen effecten op de waterkwaliteit. 
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7.9 Landbouw 

7.9.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect landbouw de ef- 

fecten beschreven. De beschrijving vindt per deelgebied en 

per deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in tabelvorm 

een gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van de te ver- 

wachten effecten. De verschillende varianten zijn weergege- 

ven in de Bijlage thematische kaarten. 

7.9.2 Deelgebied 1: Roosandiil en omgeving 

Referentlesltuatle (Nul-Optie) 

Van de totale oppe~lakte cultuurgrond van de gemeente 

Roosendaal is ruim 6000 hectare (57%) in gebruik voor 

landbouwkundige doeleinden (zie paragraaf 6.9). Het lan- 

delijk gebied wordt gekenmerkt door een divers agrarisch 

landgebruik. In vergelijking met andere gemeenten in West- 

Brabant komt er in Roosendaal wel relatief veel grasland 

voor, wat zich ook uit in het relatief hoge aandeel graasdier- 

bedrijven in de gemeente (36%). Akkerbouw komt veel 

voor als tweede tak. Verder is het opvallend dat 41 % van ai- 

Ie agrarische bedrijven al een vorm van neveninkomsten 

hebben, zoals verkoop aan huis en kamperen bij de boer. De 

verkaveling in het gebied is redelijk goed te noemen, alhoe- 

wel er plaatselijk wel een lichte versnippering voorkomt. In 

het gebied liggen drie ruilverkavelingen, die allen nagenoeg 

zijn afgerond: Nispen - Schijf, Kruisland - Wouw en Oud 

Gastel - Oudenbosch. Voor wat betreft de autonome ont- 

wikkeling zijn vooral de stedelijke uitbreidingen rond 

Roosendaal verantwoordelijk voor een deel van de niet- 

agrarische ruimtedruk in het landelijk gebied (industrieter- 

rein Borchwerf II en woongebied Weihoek). Tussen Wouw 

en de noordelijke afbuiging van de A58 en rond de bestaan- 

de spoowerbinding Roosendaal - Antwerpen (ten westen 

van Nispen) zijn in het streekplan Noord-Brabant 13051 twee 

speciale ontwikkelingsgebieden voor vollegrondsgroente- 

teelt onderscheiden. 

Deelaspect Grondgebruik 

Akrmakvm Nul Nulpka lijn12 Ujn l1 m l 2  
................................................................................................. 

Vuirnten WOEM WA77 RsdBLS RsdOEM W A 9 7  

Ciiteiki .............................................................................................. 
Anarlvcrlks h huiares 
-bouwhnd O 2 2  35,4 51,6 6 3  46.0 
-m O 2 2  33,l 32,4 9 3  34.5 
- ghshrlnbouw'(kassen) O O O t 1  O O 
.............................................................................................. 
Anaalv«lii in NGE 
-boUWhnd O 93 me4 101,l 12,7 902 . 

- @and 0 1 ,s 29.8 8 2  
292 o 

31 , l  - ghohilnbouw (kassdn) O O O 160 O 

Tabel 7.9.1 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Grondgebruik 

Het landbouwareaalverlies bij het Nulplus-Alternatief is het 

kleinst en betreft het ruimtebeshg van de kruisende infra- 

structuur (met name de omleiding van de Noordhoekstraat). 

Het extra ruimtebeslag voor de variant Rsd Omleiding Em- 

placement (binnen Alternatief Lijn 11 en 12) is toe te schrij- 

ven aan de vrije kruising aan de noordzijde van het emplace- 

ment en de aanleg van enkele kruisende verbindingen. 

De overige varianten hebben een aanzienlijk groter effect op 

het grondgebruik in deelgebied 1. In het gebied ten noorden 

en zuiden van Roosendaal is het aandeel gras- en bouwland 

dat verloren gaat ongeveer even groot. 
Landbouwgebied ter hoogte van de buisleidingenstraat 
ten westen van Roosendaal 
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Aangezien de gehele buisleidingenstraat in de topografische 

kaarten aangeduid staat als landbouwgrond (voornamelijk 

bouwland), gaan de varianten waarbij het tracé evenwijdig 

loopt aan de buisleidingenstraat gepaard met een groter 

areaalverlies dan de varianten langs de A17. In de praktijk is 

de buisleidingenstraat echter nauwelijks in gebruik voor 

landbouwkundige doeleinden. Hierdoor zullen de uiteinde- 

lijke effecten in de praktijk kleiner zijn dan staat aangegeven 

in tabel 7.9.1. Op basis van de bestaande informatie is ech- 

ter niet precies aan te geven hoeveel dit zal zijn. Het areaal 

glastuinbouw dat verloren gaat betreft een glastuinbouw- 

bedrijf ten westen van de buisleidingenstraat (ter hoogte 

van het meest noordelijke vloeiveld). 

De omleidingsvarianten waarbij het tracé tevens wordt aan- 

gesloten op de lijn Roosendaal - Bergen op Zoom (Alterna- 

tief Lijn 11 en 12) gaat gepaard met een groter areaalverlies 

dan de variant waarbij alleen wordt aangesloten op de be- 

staande lijn naar België (Lijn 12). Dit verlies vindt plaats in 

het gebied tussen Wouw en de noordelijke afbuiging van de 

A58. 

Deelaspect Bedrljfstructuur 

Behalve bij de omleidingsvarianten met de A1 7 en de buis- 

leidingenstraat wordt er ook bij de variant Rsd Omleiding 

Emplacement (binnen Alternatief Lijn 11 en 12) een aantal 

agrarische bedrijven beïnvloed. Dit is het gevolg van de uit- 

voering van de Meirestraat als fietstunnel. Hierdoor worden 

van twee veeteeltbedrijven (samen 67 NCE) zowel de 

bouwblokken als de bedrijfsgebouwen doorsneden en 

wordt van een ander, gemengd bedrijf alleen het bouwblok 

doorsneden. Dit bedrijf heeft een veestapel van 6 NCE. 

De twee varianten A17 en BLS gaan voor zowel Alternatief 

Lijn 12 als Alternatief Lijn 11 en 12 gepaard met het verlies 

van meerdere agrarische bedrijven. Een aantal van deze be- 

drijven wordt bij alle varianten beïnvloed, omdat het hier de 

gevolgen van ruimtebeslag betreft door de noodzakelijke 

kruisende infrastructuur. Het gaat hier om de volgende be- 

drijven: 

- Twee veehouderijbedrijven en een tuinbouwbedrijf ter 

hoogte van de kruising met de Rietgoorsestraat; van de- 

ze bedrijven worden de bedrijfsgebouwen doorsneden 

als gevolg van de aanleg van het tracé c.q. de aanpassing 

van de Rietgoorsestraat; de twee veehouderijen hebben 

een gezamenlijke omvang van 122 NGE; 

Aitematiwen Nul Nulpkir Ujn 12 Ujn 11 M l 2  
.......................................................................................................... 

Varicvrten N O E M  RFdA77 & d S U  N O E M  RcdAl7 RsdBLS 

Criteria .................................................................................................... 
Aantal bedrijven met doorsnijding 
van b e d w e n  en het 
bouwblok O O i 9 2 5 10 
................................ 
Aantal bedrijven WIIIVVUI alleen 
het bouwblok wordt doorsneden 
(bedrijfsgebouwen blijven dus 
onaangetast) O 

Tabel 7.9.2 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Bedrijfsstructuur 

Tabel 7.9.2 geeft het totaaloverzicht van de te verwachten 

effecten voor het deelaspect bedrijfsstructuur. Opvallend in 

deelgebied 1 is dat de effecten op dit deelaspect het grootst 

zijn in vergelijking met de andere deelgebieden. Dit wordt 

met name veroorzaakt door het feit dat vanuit het aspect 

landbouw op een aantal plaatsen geen effectieve bundeling 

met bestaande infrastructuur mogelijk is waardoor een aan- 

eengesloten landbouwgebied door midden wordt gesne- 

den. 

- Een veehouderijbedrijf aan de Roosendaalse Baan ten 

noorden van Roosendaal (41 NCE). 

De varianten waarbij het nieuw aan te leggen tracé zo veel 

mogelijk gebundeld wordt met de A17 (Alternatieven Lijn 

12 en Lijn 11 en 12) hebben daarnaast invloed op de vol- 

gende agrarische bedrijven: 
- Een akkerbouwbedrijf aan de Vlietweg ten oosten van de 

Nieuwe Roosendaalse Vliet, waarvan de bedrijfsgebou- 

wen worden doorsneden (meest zuidelijk gelegen be- 

drijf); 
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- Een fruitteeltbedrijf dat gelegen is aan het einde van de 

Wouwbaan; van dit bedrijf wordt het bouwblok door- 

sneden, maar blijven de bedrijfsgebouwen onaangetast; 

- Een veehouderijbedrijf met een veestapel van 56 NGE 

ten zuidwesten van de bestaande kruising van de A1 7 

met de spoorlijn Roosendaal - Bergen op Zoom. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat alle varianten binnen Alter- 

natief Lijn 11 en 12 gepaard gaan met het verlies van één 

extra bedrijf in vergelijking met de varianten binnen Alterna- 

tief Lijn 12, namelijk op ongeveer 200 meter ten oosten van 

de Plantagebaan ligt aan de zuidzijde een veehouderijbe- 

drijf, waarvan de bedrijfsgebouwen worden doorsneden. Dit 

bedrijf heeft een veestapel met een omvang van 42 NGE. 

De effecten van de varianten die bundelen met de buislei- 

dingenstraat ziin groter dan de omleidinesvarianten A17. De Deelaspect Verkavellng en ontslultlng 

Tabel 7.9.3 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Verkaveling en ontsluiting 

omleidingsvarianten met de buisleidingenstraat beïnvloeden 

meer agrarische bedrijven, waarbij voor alle beïnvloede be- 

drijven zowel de bouwblokken als de bedrijfsgebouwen 

worden doorsneden. Naast de vier eerder genoemde bedrij- 

ven worden de volgende bedrijven bij de variant BLS aange- 

tast: 

- Een veehouderijbedrijf aan de Vlietweg ten oosten van 

de Nieuwe Roosendaalse Vliet (92 NGE); 

- Een glastuinbouwbedrijf ten westen van de buisleidin- 

genstraat (ter hoogte van het meest noordelijk gelegen 

vloeiveld); het bouwblok van dit bedrijf is volledig be- 

bouwd met kassen; dit effect is ook bij het deelaspect 

grondgebruik meegenomen; 

- Een akkerbouwbedrijf aan de Wouwbaan; de bedrijfsge- 

bouwen van dit bedrijf worden aangetast als gevolg van 

de aanpassing van de kruisende infrastructuur als ver- 

keersviaduct, waarbij de weg over het spoor wordt ge- 

leid; 

- Twee veehouderijbedrijven aan de Vinkenbroeksestraat 

met een gezamenlijke veestapel van 265 NGE; ook de 

bedrijfsgebouwen van deze bedrijven worden doorsne- 

den, respectievelijk als gevolg van het ruimtebeslag van 

het spoor en de aansluiting tussen de Vinkenbroeks- 

estraat en de Holleweg. 

De effecten op het deelaspect verkaveling en ontsluiting zijn 

in dit deelgebied relatief groot. Voor wat betreft de plaats 

waar de effecten zich voordoen, moet onderscheid worden 

gemaakt tussen de gedeelten waarbij een bundeling met 

landschappelijke lijnelementen (Al 7, buisleidingenstraat) is 

gemaakt en de gedeelten waarbij effectieve bundeling met 

bijvoorbeeld bestaande infrastructuur niet mogelijk is. Op 

deze laatst genoemde tracé-delen doen zich de grootste ef- 

fecten voor. 

Verdechtering verkavelingssituatie 

Als gevolg van alle varianten waarbij sprake is van nieuw aan 

te leggen tracés worden de aanliggende landbouwpercelen 

doormidden gesneden. Hierdoor ontstaat een sterk negatief 

effect. Het doorsnijden van een bestaand, aangesloten land- 

bouwgebied gaat op diverse locaties gepaard met een ver- 

snippering van het areaal. Sommige van deze snippers zijn 

dusdanig klein dat landbouwkundig gebruik naar verwach- 

ting niet meer mogelijk zal zijn. Dit is te beschouwen als een 

afgeleid effect ten aanzien van de verkavelingssituatie. Dit 

effect doet zich in dit deelgebied bijvoorbeeld voor in het 

gebied tussen het tracé en de A17 op die plaatsen waar het 

tracé en de A17 niet gebundeld zijn. 
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Voor het tracé-deel tussen de Nieuwe Roosendaalse Vliet en 

de Wouwbaan gelden voornoemde effecten niet. Hier zijn 

de tracés gebundeld met de A17 respectievelijk de buislei- 

dingenstraat, waardoor de verkavelingssituatie ter plaatse 

nauwelijks wordt beïnvloed. 

Verslechtering bereikbaarheid percelen 

De verslechtering in bereikbaarheid van percelen heeft twee 

oorzaken, namelijk het doorsnijden van bestaande land- 

bouwpercelen en het vervallen van een aantal kruisende in- 

frastructurele werken. Aangezien er in het kader van dit pro- 

ject geen gegevens zijn verzameld ten aanzien van het 

grondgebruik rond de tracés, is dit effect slechts op hoofd- 

lijnen aan te duiden. 

Er is een aantal specifieke locaties te noemen, waar het 

effect zich naar verwachting zal voordoen. De belangrijkste 

zijn: 

- Het gebied ten zuidwesten van Roosendaal; het ophef- 

fen van het Roosendaalse wegje en de Maartenstraat, 

welke in de huidige situatie onder andere in gebruik zijn 

door landbouwverkeer, heeft direkte gevolgen voor de 

bereikbaarheid van de aanliggende landbouwpercelen. 

Het negatieve effect als gevolg van dit criterium doet 

zich dan ook met name in dit gebied voor; 

- Het gebied tussen het tracé en de A1 7 (tussen de Wouw- 

baan en de kruising met de bestaande spoorlijn Roosen- 

daal - Bergen op Zoom); ter plaatse wordt een perceels- 

ontsluitingsweg afgesloten (variant A l  7) of worden 

bestaande ontsluitingswegen verlegd (variant BLS), wat 

gepaard gaat met omrijkosten voor landbouwverkeer; in 

geval van het Alternatief Lijn 11 en 12 is dit gebied (en 

dus ook het effect) iets groter dan bij Alternatief Lijn 12; 

- De 'driehoek' landbouwgrond, die ligt ingeklemd tussen 

het aan te leggen tracé, de Kapelweg/Al7 en de Castel- 

seweg; alhoewel de bestaande ontsluiting van dit gebied 

gehandhaafd blijft, komt het gebied wel sterk geïsoleerd 

te liggen tussen de drie voornoemde infrastructurele 

werken. Hierdoor nemen de landbouwkundige potenties 

(bijvoorbeeld in termen van uitbreidingsmogelijkheden) 

af; het gebied is ongeveer 25 hectare groot. 

Aantasting landinrichtingsprojecten 

De verschillende alternatieven en varianten doorsnijden in 

dit deelgebied drie landinrichtingsprojecten, namelijk 'Oud 

Gastel - Oudenbosch', 'Kruisland -Wouwf en 'Nispen - 
Schijf'. In paragraaf 6.9 is reeds aangegeven dat deze pro- 

jecten nagenoeg zijn afgerond. Dit betekent dat er geen 

aansluiting met de planvorming in het kader van de landin- 

richting meer mogelijk is, maar dat er juist sprake is van ver- 

nietiging van recente investeringen. Qua oppervlakte gaat 

het ongeveer om het aantal hectares zoals genoemd in tabel 

7.9.3, aangezien het gehele gebied waar de effecten optre- 

den samenvalt met de gezamenlijke plangebieden van voor- 

noemde landinrichtingsprojecten. 

Landbouwgebied ter hoogte van de Gastelseweg I 
Roosendaal 

7.9.3 Deelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentiesituatie (Nul-Optle) 

Evenals deelgebied 1 kent ook het gebied rond Bergen op 

Zoom een divers agrarisch gebruik. Met respectievelijk 56% 

en 29% van het totale landbouwareaal bepalen de bouw- 

en graslanden het landschappelijk karakter van dit deelge- 

bied (zie paragraaf 6.9). Traditioneel staat het gebied rond 

Bergen op Zoom bekend om haar tuinbouwactiviteiten. De 

laatste jaren stappen ook steeds meer akkerbouwbedrijven 

over op de teelt van intensieve vollegrondstuinbouwproduk- 

ten (huidig aandeel ruim 20%). Hoewel de tuinbouwbedrij- 

ven qua oppe~lakte gemiddeld klein zijn vertegenwoordi- 

gen ze een relatief grote bedrijfseconomische waarde. 

Gemiddeld genomen zijn de agrarische bedrijven in de ge- 

meente Bergen op Zoom iets groter dan de gemiddelde be- 

drijven in de omliggende gemeenten. Tussen Roosendaal en 

Bergen op Zoom ligt het landinrichtingsproject Kruisland 

- Wouw (zie ook paragraaf 6.9). In het zuidwestelijk deel 
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van dit deelgebied ligt landinrichtingsproject Agger, een her- 

inrichting in voorbereiding. Het gaat hierbij om een herin- 

richting die sinds 1993 in voorbereiding is en waarvan het op 

dit moment niet duidelijk is of, en zo ja wanneer, tot uitvoe- 

ring zal worden overgegaan. 

Op basis van het streekplan Noord-Brabant 13051 staat de 

agrarische ontwikkeling in het noordelijk deel van deelge- 

bied 2 voorop. Dit betekent dat nieuwvestiging van agrari- 

sche bedrijven hier in principe mogelijk is, waarbij alle land- 

bouwsectoren op voorhand even perspectiefrijk zijn. De 

stedelijke ontwikkelingen rond Bergen op Zoom zijn niet be- 

vorderlijk voor de kans op schaalvergroting voor de agrari- 

sche bedrijven ter plaatse. 

De effecten voor de variant Bestaande Baan zijn beperkt en 

betreffen met name het ruimtebeslag van de omleiding van 

de Bergsebaan. De effecten van de variant BoZ A58 doen 

zich met name voor ten zuiden van Bergen op Zoom, waar 

de bundeling met de A58 wordt losgelaten en aansluiting 

wordt gezocht met de bestaande spoorlijn richting Vlissin- 

gen. Het landbouwareaal in dit gebied is met name in ge- 

bruik als bouwland. 

Deelaspect Grondgebruik 

........ 
BoZ BB 

...................... 
BdA'fO BoZ B K  

Cllterla .................................. 
Amdverlks in hectucs - bouwland O 

O 
& ~ b o u w R - )  o 

................................ 
AnuhmWes in NGE 
- bouwland o 
PM O 
dnshinhww (kassen) O 

parallel loopt aan de buisleidingenstraat geldt dezelfde over- 

weging als in deelgebied 1 : dit gedeelte staat in de topogra- 

fische ondergrond aangeduid als landbouwareaal, maar 

wordt in de praktijk slechts zeer extensief bebouwd. Hier- 

door zullen de effecten ten aanzien van dit deelaspect in de 

praktijk iets kleiner zijn dan staat aangegeven in tabel 7.9.4. 

Op basis van de bestaande informatie is echter niet precies 

aan te geven hoeveel dit zal zijn. 

Deelaspect BedrlJfstructuur 

cdbria ............................................................. 
A w t a l ~ m e t d o o f -  
sn?/dk>s van beddjfsge- 
bouwsnCnhetbwwbkk O O 3 4 
........................................................... 
Aantal bedryVen wurvan 
rlkcnhetbowbbkwordt 
doarsmaan(-- 
bouwen blijven dur - o o i 3 

Tabel 7.9.4 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Grondgebruik 

Dezelfde effecten als bij BoZ A58 doen zich ook voor bij de 

variant waarbij het tracé wordt gebundeld met de buisleidin- 

genstraat (BoZ BLS). Daarnaast gaat er bij deze variant tus- 

sen de aftakking van de bestaande lijn Roosendaal - Bergen 

op Zoom en de kruising met de Zoomweg een aantal hecta- 

res bouwland verloren. Het areaal glastuinbouw betreft een 

kas bij het boom- en fruitteeltbedrijf ten noordoosten van 

het knooppunt A4/A58. Voor het gedeelte waar het tracé 

De effecten op de andere vier bedrijven gelden zowel voor 

de variant BoZ A58 als voor de variant BoZ BLS. Op de plaats 

waar het trad-ontwerp respectievelijk de Antwerpsestraat- 

weg en de bestaande Fianestraat kruist, worden de bedrijfs- 

locaties van drie veeteeltbedrijven dusdanig aangetast dat 

verplaatsing noodzakelijk wordt. Deze aantasting wordt me- 

de veroorzaakt door de geplande omlegging van de Fiane- 

straat. De drie bedrijven hebben een gezamenlijke omvang 

van 75 NGE. Het vierde bedrijf dat door beide varianten 

wordt aangetast is een veehouderijbedrijf aan de Vossenweg 

(20 NGE), waarvan het bouwblok wordt doorsneden als ge- 

volg van het omleggen van voornoemde weg. 

Tabel 7.9.5 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Bedrijfsstructuur 

De effecten voor wat betreft de bedrijfsstructuur doen zich 

op nagenoeg dezelfde plaatsen voor als de eerder beschre- 

ven aspecten van het deelaspect grondgebruik. De variant 

BoZ A58 doorsnijdt in totaal de bouwblokken en/of bedrijfs- 

gebouwen van vijf agrarische bedrijven. Allereerst is dat een 

boom- en fruitteeltbedrijf ten noordoosten van het knoop- 

punt A4/A58, waarvan de bedrijfsgebouwen door de trad- 

as worden doorsneden. 
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De variant waarbij wordt gebundeld met de buisleidingen- 

straat (BoZ BLS) tast in totaal zeven agrarische bedrijven 

aan. Naast de vier hiervoor beschreven bedrijven, gaat het 

om de volgende locaties: 

- Een akkerbouwbedrijf aan de Zoomvlietweg; van dit be- 

drijf wordt het bouwblok door het ruimtebeslag van het 

spoor doorsneden; 

- Twee veehouderijbedrijven aan de Balsedreef, waarvan 

de bedrijfsgebouwen door het ruimtebeslag van respec- 

tievelijk het spoor en het viaduct over de Balsedreef, 

worden doorsneden; de bedrijven hebben een gezamen- 

lijke omvang van 32 NGE. 

Deelaspect Verkaveling en ontsluiting 

Abmdovw Nul lijn l 1  @n12 

........................................ 
VertkcMsrlng kn ik -  
baamald percden 
(kwa#titieO o 

-sterk negatief, - negatief, O neutraal, + positief, ++sterk pooitiof 

Tabel 7.9.6 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Verkaveling en ontsluiting 

Ook voor dit deelaspect geldt dat de effecten voor de va- 

riant gebundeld met de A58 kleiner zijn dan die gebundeld 

met de buisleidingenstraat. Dit wordt voornamelijk veroor- 

zaakt door de omvang van het agrarisch gebied dat wordt 

doorsneden. 

Verslechtering verkavelingssituatie 

Ten zuiden van Bergen op Zoom doorsnijden beide omlei- 

dingsvarianten meerdere landbouwpercelen voordat de 

aansluiting op de spoorlijn naar Vlissingen wordt gereali- 

seerd. Variant BoZ BLS doorsnijdt daarnaast tussen de aftak- 

king van de bestaande lijn Roosendaal - Bergen op Zoom en 

de kruising met de Zoomweg diverse goedverkavelde 

bouwlandpercelen. Als gevolg hiervan wordt het gebied tus- 

sen het track-ontwerp, de A58 en de Bergse Baan dusdanig 

klein dat landbouwkundig gebruik naar verwachting nau- 

welijks mogelijk zal zijn. Het gebied is enkele hectares groot. 

Verslechtering bereikbaarheid percelen 

Voor alle varianten (inclusief Bestaande Baan) geldt dat het 

afsluiten van de Akkerstraat (ten zuiden van Wouw) ge- 

paard gaat met een slechtere bereikbaarheid van een aantal 

percelen rond het spoor. Voor de varianten BoZ BLS en BoZ 

A58 geldt dat ten zuiden van Bergen op Zoom met name het 

omleggen van de Fianestraat en de gedeeltelijke (aan de 

noordzijde) afsluiting van de Vossenweg naar verwachting 

gepaard gaat met omrijkosten voor het landbouwverkeer. 

Dit geldt ook voor variant BoZ BLS tussen de aftakking van 

de bestaande lijn Roosendaal - Bergen op Zoom en de krui- 

sing met de Zoomweg. Door het afsluiten van de Zoomweg 

en de Boslustweg wordt een aantal percelen ter plaatse zeer 

moeilijk bereikbaar (o.a. het gebied tussen het tracé en de 

A58, dat enkele tientallen hectares groot is). Hoe groot de 

effecten precies zullen zijn is vanwege het ontbreken van 

gebruiksgegevens van de landbouwpercelen moeilijk in te 

schatten. 

Aantasting landinrichtingsproiecten 

De tracé-varianten doorsnijden allen twee landinrichtings- 

projecten: landinrichting Kruisland - Wouw tussen Roosen- 

daal en Bergen op Zoom en herinrichting Agger ten zuiden 

van Bergen op Zoom. Voor wat betreft het laatstgenoemde 

project zijn er wellicht positieve effecten te verwachten in- 

dien het tracé-ontwerp kan worden ingepast in de planvor- 

ming van herinrichting Agger. Het ruimtebeslag hier is onge- 

veer 10 hectare voor beide omleidingsvarianten. Het is nog 

niet duidelijk of, en zo ja wanneer, tot uitvoering zal worden 

overgegaan. 

De doorsnijding van het landinrichtingsproject Kruisland 

- Wouw gaat gepaard met vernietiging van recente investe- 

ringen, waardoor de variant buisleidingenstraat negatief 

scoort. Deze variant doorsnijdt het project met circa 20 hec- 

tare ruimtebeslag. Voor de variant 'Bestaande Baan' gaat het 

om het ruimtebeslag van een kleine 5 hectare binnen het 

project (omleiding Bergsebaan). 

7.9.4 Deelgebied 3: ReimerswaallWoensdrecht 

Het grondgebruik in de gemeenten Reimerswaal en 

Woensdrecht is sterk gericht op de akkerbouw, waarbij naast 

de traditionele gewassen ook veel vollegrondsgroenten wor- 

den geteeld. Dit komt het duidelijkst naar voren in het ge- 

bied ten oosten van het Schelde-Rijn Kanaal, waar een rela- 
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tief grootschalig akkerbouwgebied is gelegen. Verder kan 

worden geconcludeerd dat de agrarische bedrijven in de ge- 

meente Woensdrecht relatief groot zijn; 37% van de bedrij- 

ven heeft een omvang groter dan 70 NGE. Het Noord- 

Brabantse en Zeeuwse deel van het studiegebied ligt bijna in 

zijn geheel binnen het landrichtingsproject Agger. Het gaat 

hierbij om een herinrichting die sinds 1993 in voorbereiding 

is en waarvan het op dit moment niet duidelijk is of, en zo ja 

wanneer, tot uitvoering zal worden overgegaan. De streek- 

plannen van Noord-Brabant r3051 en Zeeland 13071 wijzen 

nagenoeg het hele deelgebied aan als ontwikkelingsgebied 

voor de akkerbouw. 

Deelasped Grondgebruik 

Bij het opstellen van de tracé-varianten is zoveel mogelijk 

getracht een bundeling te maken met bestaande infrastruc- 

turele werken (Schelde-Rijn Kanaal en de A4). De variant 

waarbij wordt gebundeld met het Schelde-Rijn Kanaal gaat 

gepaard met meer landbouwareaalverlies dan de varianten 

A4-Oost en A4-West. Dit wordt met name veroorzaakt door 

de geplande aftakkingen van het tracé naar Vlissingen (Sloe- 

boog) en Bergen op Zoom. Deze aftakkingen zijn ruimtelijk 

gesitueerd in de zuidoost-oksel van de kruising van het 

Schelde-Rijn Kanaal en de bestaande spoorlijn Bergen op 

Zoom - Vlissingen (ten westen en zuidwesten van Völcker- 

dorp). In de huidige situatie liggen daar enkele grote perce- 

len bouwland. 

De varianten A4-West en A4-Oost liggen over het algemeen 

strak tegen de A4 aan. De variant A4-West gaat gepaard 

met iets meer areaalverlies dan variant M-Oost. Oorzaak 

hiervan is het feit dat A4-West eerst om het knooppunt 

A4/A58 moet worden geleid, voordat het met de A4 kan 

worden gebundeld. Hierdoor gaat ten zuidwesten van het 

knooppunt A4/A58 bouwland verloren. Voor het overige 

vindt het areaalverlies met name direkt langs de A4 plaats. 

Criaria ....................... 
haakdies In hectares 
-bowJland 
- gr- 
- glastuinbww (kassen) 
....................... 
Anedverlks h NCE 
- bouwland 
- gr- - ghstwlnbouw (kassen) 

Lindbouwgebied ten oosten vin de Rijksweg M 

Tabel 7.9.7 Totaalovs~ri~iii L= ~ ~ ~ r ~ a c h t e n  effecter, 
voor het deelaspect Grondgebruik 

Deelaspect Bedrijfstructuur 

................................ 
Varianten A4-Oost ACW& S M  

criaria .............................................................. 
Aantal bedrijven met door- 
mijdhg van bedrijfsge- 
bouwen Ln het bwwbbk O 2 1 l 
............................................................. 
Aantal bedrijven waman 
alkanheftbouwbld< 
wordt doorsmkn 

blijven 
dur omgetast) o 

- 
Tabel 7.9.8 Totaaloverzicht te reir~a~hten effectei, vvdr het deelaspect 
Bedrijfsstructuur 

Doordat de varianten in dit deelgebied zoveel mogelijk met 

de bestaande infrastructuur zijn gebundeld, worden er rela- 

tief weinig bedrijfslocaties aangetast. De effecten zijn nog 

het grootst voor variant A4-Oost, waarvan het ruimtebeslag 

de bedrijfsgebouwen van twee agrarische bedrijven door- 

snijdt. Het gaat hierbij om een varkenshouderij aan de 

Grindweg (Poldersweg) (500 NGE) en een akkerbouwbedrijf 

dat net tegen de grens aan ligt. Variant A4-West doorsnijdt 
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eveneens de bedrijfsgebouwen van een veeteeltbedrijf aan 

de Poldersweg (Damesweg). Het gaat hier om het meest 

westelijk gelegen bedrijf van de twee agrarische bedrijven 

die zijn gelegen aan de Poldersweg (Damesweg). De om- 

vang van dit bedrijf is 32 NGE. De variant Schelde-Rijn Ka- 

naal gaat ten koste van de bedrijfsgebouwen van een akker- 

bouwbedrijf aan de Kreekrakweg. Het ruimtebeslag van 

deze verbinding heeft directe gevolgen voor dit bedrijf. 

Deelaspect Verkaveling en ontsluiting 

A h m 8 t h m  Nul Ujn 11 m l2 
.............................................................. 

Varianten A4-Oost ACWest SRK 

-sterk ny)rtlef, - negatief, O noutraal, + positief, I.+ sterk positief 

Tabel 7.9.9 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Verkaveling en ontsluiting 

Verslechtering verkavelingssituatie 

De verkavelingssituatie wordt alleen op die plaatsen aange- 

tast waar bundeling met bestaande infrastructurele werken 

niet mogelijk is. Het gaat hierbij met name om de volgende 

twee locaties: 

Het gebied ten zuidwesten van het knooppunt A4/A58. 

Hier worden enkele goedverkavelde percelen bouwland 

doorsneden door variant A4-West. Het gebied tussen 

het track en de A4 ten zuiden van de Poldersweg 

(Damesweg) (ongeveer 5 hectare) wordt als gevolg van 

versnippering dusdanig klein dat de potenties voor land- 

bouwkundig gebruik sterk verminderen; 

Het gebied ten zuidoosten van het knooppunt Schelde- 

Rijn Kanaal en de A58. Een gebied van ongeveer 50 hec- 

tare groot wordt doorsneden door de aansluitingen van 

het trad-ontwerp met de spoorlijn richting respectieve- 

lijk Vlissingen (Sloeboog) en Bergen op Zoom. Door deze 

doorsnijding zullen delen van dit gebied (in totaal circa 

15 hectare) niet meer voor landbouwkundige doeleinden 

kunnen worden gebruikt. 

Verslechtering bereikbaarheid percelen 

De doorsnijding van bestaande landbouwgebieden zoals 

hiervoor beschreven bij het criterium Verslechtering verka- 

velingssituatie heeft ook tot gevolg dat bepaalde (delen van) 

percelen landbouwgrond onbereikbaar worden. Het gaat 

hierbij onder andere om een stuk bouwland tussen de A58 

en de twee aansluitingen in respectievelijk de richting Vlis- 

singen en Bergen op Zoom (variant A4-West) en een stuk 

bouwland tussen het Schelde-Rijn Kanaal en de aansluiting 

van het spoor richting Bergen op Zoom (variant SRK). Het is 

echter nog niet duidelijk of deze grond in de toekomstige si- 

tuatie wel weer kan worden gebruikt voor landbouwkundi- 

ge doeleinden. 

Aantasfing landinrichtingsproiecten 

Alle varianten doorsnijden in dit deelgebied het herinrich- 

tingsproject Agger in Noord Brabant en Zeeland. Aangezien 

deze doorsnijding nagenoeg over de gehele lengte van de 

verschillende tracks plaatsvindt, is in principe voor het gehe- 

le ruimtebeslag van de onderscheiden varianten (zie tabel 

7.9.9) aansluiting met de planvorming mogelijk. Het is nog 

niet duidelijk of, en zo ja wanneer, tot uitvoering zal worden 

overgegaan. Het spreekt voor zich dat de verdere ontwikke- 

8ngen ten aanzien van dit herinrichtingsproject van grote in- 

vloed is op de aard en omvang van het effect. 

7.10 Ruimtelijke functies 

7.10.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect ruimtelijke func- 

ties de effecten beschreven. De beschrijving vindt per deel- 

gebied en per deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in ta- 

belvorm een gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van 

de te verwachten effecten. De verschillende varianten zijn 

weergegeven in de Bijlage thematische kaarten. 

7.10.2 Deelgebied 1: Roosendaal en omgeving 

Referentiesituatie (Nul-Optie) 

De bestaande spoorlijnen komen in Roosendaal samen. Aan 

de noordzijde van de stad ligt een groot spoorwegemplace- 

ment tegen het bedrijfsterrein Borchwerf Noord aan. fen 

noorden van Roosendaal liggen diverse verspreid liggende 

woningen. Ten noorden van Borchwerf Noord zijn plannen 
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in ontwikkeling om een groot nieuw bedrijfsterrein te reali- 

seren, Borchwerf ll. Aan de westzijde van de stad loopt de 

A17 en een buisleidingenstraat. Tussen deze twee infrastruc- 

tuur lijnen is recreatiegebied De Stok in ontwikkeling. Diver- 

se voorzieningen zijn in dit gebied reeds gerealiseerd. 

Woonbebouwing ten zuiden van Roosendaal langs de 
spoorlijn naar BelgiC 

De spoorlijn naar Essen (België) ligt in het buitengebied en 

komt onder andere langs de wijk Tolberg en het dorp Nis- 

pen. De spoorlijn naar Bergen op Zoom loopt langs de wo- 

ningbouwlocatie Weihoek en Tolberg en ten zuiden van de 

dorpen Wouw en Heerle. 

Deelaspcct Woongebieden 

Aantal te slopen woningen 

Voor de aanleg van de traces bij de verschillende alternatie- 

venharianten moeten diverse huizen worden gesloopt om- 

dat de spoorverbinding op die plaats komt te liggen of om- 

dat de aanleg van een ongelijkvloerse kruising de sloop van 

de huizen noodzakelijk maakt. Het aantal te slopen wonin- 

gen wordt vooral bepaald door de aanleg van ongelijkvloer- 

se kruisingen. Bij de varianten die met de A17 gebundeld 

zijn, moeten minder huizen gesloopt worden dan bij de va- 

rianten buisleidingenstraat. Het verschil treedt vooral op bij 

de woningen aan de Wouwbaan en Vinkenbroeksestraat. 

Van de woningen die bij de variant Bestaande Baan (Alterna- 

tief Lijn 11 en 12) gesloopt moeten worden, is in de meeste 

gevallen de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen de oor- 

zaak. 

Bij het Nulplus-Alternatief moet een aantal woningen ge- 

sloopt worden. Alleen bij de Gastelseweg moeten door de 

aanleg van een ongelijkvloerse kruising woningen verdwij- 

nen. Voor de variant Rsd Omleiding Emplacement (Alterna- 

tief Lijn 11 en 12) moeten woningen gesloopt worden. Dit 

wordt met name veroorzaakt door de aanleg van de onge- 

lijkvloerse kruisingen bij de Willem Dreesweg, Heerma van 

Vossstraat en de Gastelseweg. 

Voor de omleidingsvariant Buisleidingstraat Lijn 12 moeten 

woningen gesloopt worden door de aanleg van ongelijk- 

vloerse kruisingen bij de woongebieden de Stok Wouw- 

baan), Kapelweg en de Rietgoorsestraat. Bij de variant Rsd 

BLS Lijn 11 en 12 gaat het om woningen op de voornoemde 

woongebieden en wegen en op de Plantagebaan. 

Criierla ....................................... 
Aantal te slopen woningen O 

................................ 
Oppmlaktc te onttnkken 
tockomttig woongebied 
kctaresf o 

........... 
circa l 7  

iaDei 1.1u.i ioraaioverzicht te verwachten enecten voor het deelaspect Woongebieden 
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7 Effectbeschrijving 

Voor de omleidingsvariant A17 van het Alternatief Lijn 12 

moeten woningen verdwijnen aan de Rietgoorsestraat en de 

Kapelweg. Bij het Alternatief Lijn 11 en 12 variant A17 vindt 

dit effect plaats op de voornoemde wegen én op de Planta- 

gebaan. 

Oppervlakte te onttrekken huidig woongebied 

De oppervlakte te onttrekken woongebied wordt met name 

bepaald door aanpassingen van kruisende infrastructuur. De 

oppervlakte wordt gemeten van het bruto woongebied. 

Omdat de openbare ruimtes hierbij meegerekend zijn, is het 

mogelijk dat er op sommige locaties wel woongebied ver- 

dwijnt maar geen woningen gesloopt hoeven te worden. Te- 

vens zijn er verschillende woningen die wel gesloopt moeten 

worden maar niet als woongebied aangeduid zijn. Dit zijn 

dan de verspreid liggende woningen. 

Bij de omleidingen langs de buisleidingenstraat (Alternatie- 

ven Lijn 11 en Lijn 11 en 12) verdwijnt vooral woongebied 

bij de Vinkenbroeksestraat en Wouwbaan (aansluiting de 

Stok). Bij de varianten die grotendeels gebruik maken van de 

Bestaande Baan verdwijnt vooral woongebied waarbij be- 

perkt woningen gesloopt worden. De varianten langs de 

A1 7 (Alternatieven Lijn 11 en Lijn 11 en 12) tasten nauwe- 

lijks woongebied aan. 

Oppervlakte te onttrekken toekomstig woongebied 

Alleen bij de variant Rsd Omleiding Emplacement (Alterna- 

tief Lijn 11 en 12) verdwijnt een klein deel toekomstig 

woongebied. Het effect op woningbouwgebied Weihoek is 

erg klein. 

Aantal doorkruisingen woongebied 

Alleen de varianten langs de buisleidingenstraat geven een 

nieuwe doorsnijding van een woongebied. Het woongebied 

aan de Vinkenbroeksestraat wordt doorsneden. 

Deelaspect Werkgebieden 

Ujn l1  en l 2  
.......................................................................................................... 

Varianten RsdOEM M A 1 7  RrdBLS RsdOEM RrdA17 RsdBK 

Criteria ...................................................................................................... 
Oppervlakte te onttrekken 
huidlg bedrijfstemdn (hedam) O 0,s 02 O 1,6 0 2  O 
.................................................................................................... 
Oppervlakte te onttnkken 
toekomstig bedtijfstamn 
(hetturs) o o o* o* o o* o* 
...................................................................................................... 
AanW dooikmisingen bedrufs- 
terrein O O O O O O O 

zie toelichting op criterium 

Tabel 7.10.2 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Werkgebieden 

Oppervlakte te onttrekken huidig bedrijfsterrein 

Bij de varianten/alternatieven die alleen gebruik maken van 

de Bestaande Baan in Roosendaal wordt het meeste bedrijfs- 

terrein onttrokken. Bij de variant Rsd Omleiding Emplace- 

ment (Alternatief Lijn 11 en 12) verdwijnt bedrijfsterrein bij 

de kruising Heerma van Vossstraat met de Willem Dreesweg 

(door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising) en bij het 

emplacement en de Gastelseweg. Bij het Nulplus-Alternatief 

verdwijnt bedrijfsterrein bij het emplacement en de Castel- 

seweg. Bij de varianten/alternatieven die langs de A17 lig- 

gen wordt een deel van het terrein van de vuilverbrandings- 

installatie aangetast. 
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7 Effectbeschrijving 

Oppervlakte te onttrekken toekomstig bedrijfsterrein 

Bij geen van de alternatievenharianten gaat toekomstig be- 

drijfsterrein, dat in het beleid vastgelegd is en als autonome 

ontwikkeling aangeduid is, verloren. De varianten langs de 

buisleidingenstraat en de A17 doorkruisen wel het toekom- 

stige Borchwerf I1 (vastgesteld als zoekgebied). Dit mogelijk 

toekomstig bedrijfsterrein is nog niet in ontwikkeling en nog 

niet vastgesteld. Borchwerf I1 maakt geen deel uit van de re- 

ferentiesituatie voor de effectbeschrijving. De varianten lo- 

pen langs de hoogspanningsleiding tussen Borchwerf Noord 

en Borchwerf I1 door. Het spoor ligt hier zo hoog dat de krui- 

sende infrastructuur op maaiveld kan blijven liggen. Het be- 

drijfsterrein kan tot dicht aan het spoor gebouwd worden. 

De planvorming van het bedrijfsterrein kan goed op de ont- 

werpen van de diverse varianten VERA afgestemd worden. 

De effecten van deze varianten op Borchwerf II zijn qua 

ruimtebeslag beperkt. 

Aantal doorkruisingen bedrijfsterrein 

Er worden geen bedrijfsterreinen doorkruist bij de verschil- 

lende alternatievenharianten. 

overweg Meirestraat wordt vervangen door een fietstunnel- 

tje, waardoor de verbinding voor het autoverkeer doorsne- 

den wordt. 

Bij alle alternatievenharianten geldt dat er geprobeerd 

wordt kruisingen van infrastructuur zoveel mogelijk onge- 

lijkvloers te laten plaatsvinden zodat er geen doorsnijding 

plaatsvindt van de infrastructuur. Voor nieuwe tracks geldt 

dat dit relatief eenvoudig te realiseren is. Voor alternatie- 

venharianten over het bestaande spoor is dit minder een- 

voudig te realiseren en zullen de effecten op de omgeving 

groter zijn wanneer een ongelijkvloerse kruising wordt aan- 

gelegd. Gedetailleerde informatie over doorsnijdingen 

infrastructuur is terug te vinden op de ontwerptekeningen 

(1 :10.000). Hierop is aangegeven of het verbeteringen be- 

treft van AKI naar AHOB of van aanleg van ongelijkvloerse 

kruisingen. In sommige gevallen wordt een bestaande weg 

opgeheven. Hiervoor zijn alternatieven in de buurt aanwezig 

of wordt een nieuwe verbinding gerealiseerd. 

Deelaspect Infrastructuur 

Altrnutkv«i Nul Nulpka lijn12 lijn l 1  en 12 
....................................................................................... 

Varianten NOEM RsdAl7 RsdBLS WOEM RsdA77 Rrd8i.S 

...................................................................................................... 
De lengte waarov« varianten 
nkt bundeien aan (hoofd)infra- 
stnichiur Mometer) O O 83 8.7 O 9,6 8,8 

Tabel 7.10.3 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Infrastructuur 

Aantal doorsnijdingen infrastructuur 

Met het doorsnijden van de bestaande infrastructuur wordt 

bedoeld het opheffen van een bestaande wegverbinding. 

Dat wil zeggen dat een overweg wordt opgeheven of - bij 

een nieuwe spoorbaan - dat de weg wordt afgesloten. 

De varianten langs de buisleidingenstraat doorsnijden drie 

keer de huidige infrastructuur, terwijl de varianten langs de 

A17 de huidige infrastructuur twee maal doorsnijden. De va- 

riant Omleiding Emplacement (Alternatief Lijn l l en 12) 

doorsnijdt de huidige infrastructuur één maal, de bestaande 
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7 Effectbeschrijving 

Voor alle varianten/alternatieven geldt dat de bestaande 

overweg van de Noordhoeksestraat wordt opgeheven. Deze 

weg wordt om het woongebied heengelegd en kruist de 

spoorbaan ongelijkvloers. De verbindende functie van de 

weg wordt hierdoor verbeterd. 

Bij het Nulplus-Alternatief wordt geen infrastructuur door- 

sneden, de bestaande verbindingen blijven gehandhaafd. 

Op drie plaatsen wordt de bestaande gelijkvloerse kruising 

vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Dit is het geval 

bij de Willem Dreesweg/Zuidrand, Willem Dreesweg en de 

Gastelseweg. 

Bij de variant Rsd Omleiding Emplacement (Alternatief Lijn 

11 en 12) wordt de overweg MeirestraaWVaartkanWOude 

Roosendaalse Baan vervangen door een fietstunneltje. Voor 

het autoverkeer wordt deze weg afgesloten. Op 5 plaatsen, 

namelijk bij de Willem Dreesweg, Willem Dreesweg/Zuid- 

rand, Gastelseweg, Heerma van Vossstraat en de Holleweg 

worden de bestaande gelijkvloerse kruisingen vervangen 

door ongelijkvloerse kruisingen. 

Voor de varianten langs de buisleidingenstraat wordt de 

meeste bestaande hoofdinfrastructuur ongelijkvloers ge- 

kruisd. De volgende 5 wegen worden echter doorsneden: 

Noordstraat, Hoge Weg, Heirweg, Roosendaalswegje en de 

Maartenstraat. De doorsnijding van de Hoge Weg en de 

Noordstraat wordt opgelost door de aanleg van een parallel- 

weg (westelijke havendijk). Deze neemt de verbindings- 

functie over. Ter hoogte van de Hoge Weg wordt een fiets/ 

voetbrug gerealiseerd. Bij de varianten langs de Buisleidingen- 

straat blijven 3 doorsnijdingen over. 

Bij de variant buisleidingenstraat die op Lijn 11 aansluit 

wordt de Plantagebaan via een korte omleiding met een via- 

duct over de spoorlijn geleid. De varianten langs de A17 

(zowel voor Lijn 12 als Lijn 11 en12) kruisen de bestaande 

hoofdinfrastructuur ongelijkvloers. Het Roosendaals wegje 

en de Maartenstraat zullen echter worden doorkruist. De 

Potendreef (gelegen bij de kruising met de Nieuwe Roosen- 

daalse Vliet) zal gedeeltelijk worden verlegd. Bij de variant 

A1 7 die op Lijn 11 aansluit wordt de Plantagebaan via een 

korte omleiding met een viaduct over de spoorlijn geleid. 

Lengte waarover varianten niet bundelen aan 

(hoofd)infrastructuur 

De varianten langs de buisleidingenstraat liggen over een 

kortere lengte niet gebundeld aan andere infrastructuur dan 

de varianten langs de A1 7. Voor zowel de varianten langs de 

buisleidingenstraat als de varianten langs de A1 7 geeft de 

aansluiting richting Lijn 11 een extra doorsnijding van 700 

meter. 

Deelaspect Hoofdtransportleidlngen 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....................... 
Vrrianten RsdOEM M A 1 7  M B U  RsdOEM RrdA17 RrdBLS 

Crituiwn ...................................................................................................... 
Aantal kitometer om te 
leggen 'gmtc' kabels en 
kidingen die beperkingen 

o O o,8 0.4 03 1 ,I 

Tabel 7.10.4 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Hoofdtransportleidingen 

Aantal kilometer om te leggen 'grote' kabels en leidingen 

die beperkingen met zich meebrengen 

Bij de variant Rsd Omleiding Emplacement (Alternatief Lijn 

1 1 en 12) moet circa 500 meter aan leiding worden verlegd, 

door de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de Spui- 

tendonksebeek (Holle Wegje). 

Bij de variant A1 7 (Alternatief Lijn 12) moet op twee plaat- 

sen ten noorden van Roosendaal totaal circa 450 m hoog- 

spanningsleiding aangepast worden. Daarnaast moet onge- 
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veer 350 m aan leiding worden verlegd bij de vloeivelden 

van Roosendaal. De leiding zal iets zuidoostelijker of noord- 

westelijker moeten worden neergelegd. 

Bij de variant A17 (Alternatief Lijn 11 en121 moet circa 

0,9 km hoogspanningsleiding aangepast worden. Het gaat 

hierbij om hoogspanningsleidingen op twee plaatsen: ten 

noorden van Roosendaal en &n ter hoogte van het Holle 

Wegje. Ongeveer 1,2 km aan leidingen moet worden ver- 

legd: ter hoogte van de vloeivelden van Roosendaal en bij 

de aantakking op de Bestaande Baan richting Bergen op 

Zoom. De leiding bij de vloeivelden kan daarbij of naar het 

noordwesten of zuidoosten worden verplaatst. De leidingen 

op de aantakking op de Bestaande Baan richting Bergen op 

Zoom kunnen mogelijk in de buisleidingenstraat gelegd 

worden. 

Bij de omleiding waarbij gebundeld wordt met de buisleidin- 

genstraat (Alternatief Lijn 12) is de hoeveelheid om te leg- 

gen grote kabels en leidingen gering. Maximaal dient circa 

400 m hoogspanningsleiding te worden aangepast ter 

hoogte van de St. Maartenstraat ten noorden van Roosen- 

daal en ter hoogte van het Holle Wegje ten zuidwesten van 

Roosendaal. 

Bij de omleiding buisleidingenstraat (Alternatief Lijn 11 en 

12) moet circa 0,7 km aan leidingen worden verlegd bij de 

aantakking van de omleiding op de Bestaande Baan richting 

Bergen op Zoom. De leidingen zullen mogelijk in de buislei- 

dingenstraat worden neergelegd. Aan hoogspanningsleidin- 

gen dient maximaal circa 400 m te worden aangepast ter 

hoogte van de St. Maartenstraat ten noorden van Roosen- 

daal en ter hoogte van het Holle Wegje ten zuidwesten van 

Roosendaal. 

Deelaspect Bijzondere voorzlenlngen 

I ~ Y C I  I. 1u.3 I U L ~ ~ I V V ~ I L I C ~ I L  L= vetwa~tn~em~ eiierreii ruvi i,ci ueeiarpcrr 

Bijzondere voorzieningen 

Aantal doorsneden bijzondere voorzieningen 

Alleen bij de varianten langs de A17 wordt recreatiepark De 

Stok doorsneden. Hier verdwijnt circa 6,7 hectare van het 

recreatiepark (zie paragraaf 6.10.2). 

7.10.3 Deelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentlesituatle (Nul-Optie) 

De ruimtelijke opbouw in deelgebied 2 is in drie gebieden op 

te delen. Allereerst de stad Bergen op Zoom, waar het be- 

staand spoor midden door de stad loopt. Langs het spoor 

liggen hier wisselend bedrijfsterreinen en woongebieden. Er 

zijn enkele uitbreidingen van woon- en werkgebieden voor- 

zien. De bebouwde kom van Bergen op Zoom wordt aan de 

oostzijde begrensd door de A58. Ten tweede het buitenge- 

bied, waar onder meer de woonkernen Wouw en Heerle lig- 

gen. Naast verschillende bebouwingslinten liggen hier meer- 

dere verspreid liggende woningen. De A58 en het bestaande 

spoor doorkruisen het gebied. Ten derde de landgoederen- 

zone ten oosten van Bergen op Zoom, welke wordt be- 

grensd door de A58. De buisleidingenstraat doorkruist het 

gebied. Hier liggen verschillende verspreid liggende wonin- 

gen. Tevens bevinden zich hier diverse begraafplaatsen. 

Hoofdrapport deel B: Achtergronden 



7 Effectbeschrijving 

Deelaspect Woongebleden 

Aitemcitkven Nul Ujn l 1  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Varianten BoZBB BoZA58 BoZBLS 

Criterla ............................................................. 
Aantal te slopen woningen O circa10 circa3 circa6 
............................................................. 
Oppervlakte te onttrekken 
huidig woongebied 
(hectam) O 3,7 0.1 0,1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
OppeWlakk te onttrekken 
toekomstig woongebied 
(hectares) O O O O 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Aantai doorkruisingen 
woongebied O O O O 

Tabel 7.10.6 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Woongebieden 

Aantal te slopen woningen 

Bij de variant BoZ BB moeten voor de omleiding van de 

Bergsebaan woningen gesloopt worden. Bij de Celebesstraat 

moeten woningen gesloopt worden om de nieuwe ontslui- 

ting voor autoverkeer te realiseren. 

Bij de variant BoZ BLS moet op het bedrijfsterrein aan de 

Bergsebaan een woning gesloopt worden. Aan de Balse- 

dreef moeten eveneens woningen gesloopt worden door 

het directe ruimtebeslag van het spoor en de kruisende in- 

frastructuur. Voor de variant BoZ A58 worden minder wo- 

ningen gesloopt. 

Oppervlakte te onttrekken huidig woongebied 

Voor de variant BoZ BB wordt bestaand woongebied ont- 

trokken. De oppervlakte te onttrekken woongebied wordt 

met name bepaald door aanpassingen van kruisende infra- 

structuur. De oppervlakte wordt gemeten van het bruto 

woongebied. Openbare ruimtes zijn hierbij meegerekend. 

Het aantal woningen in het te onttrekken woongebied is ge- 

ring. Voor de varianten BoZ A58 en BoZ BLS hoeft maar wei- 

nig aan bestaand woongebied onttrokken te worden. De 

woningen die voor deze varianten gesloopt moeten worden 

zijn vooral verspreid liggende woningen, waarvan de omge- 

ving niet als woongebied is aangeduid. 

Oppervlakte te onttrekken toekomstig woongebied 

Bij geen van de variantedalternatieven wordt toekomstig 

woongebied aan zijn bestemming onttrokken. 

Aantal doorkruisingen woongebied 

Geen van de alternatievenharianten geeft een nieuwe 

doorkruising van woongebieden. De oppervlakte te onttrek- 

ken woongebied wordt met name bepaald door de grotere 

ruimte die voor de kruisende infrastructuur nodig is. 

Deelaspect Werkgebieden 

AitenWhen Nul Ujn 11 en l; 
............................................................... 

Varianten BoZ BB BoZ A58 Boï  BLS 

Criieia ..................................................... 
Oppewlakte te onttrekken 
huidig bedrijfstemin 
(hectares) o 2 ,2 O 1 ,O 
......................................................... 
O ~ ~ e W h k t e  k onttrekken 
tgei<omstig bedrijfsterrein 
(hectares) o o o 

Aantal doorkrukingen 
bcdrljfsterrein n n P n 

Tabel 7.10.7 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Werkgebieden 

Spoorwegovergang Marconilaan in Bergen op Zoom 

Oppervlakte te onttrekken huidig bedrijfsterrein 

Bij de variant BoZ BB moet een aantal hectaren van bestaand 

bedrijfsterrein aan de bestemming onttrokken worden. Deze 

ruimte is met name nodig voor het aanpassen van kruisende 

infrastructuur. Aan de Marconilaan en de Drebbelstraat wor- 

den ook bedrijfsgebouwen door het ontwerp geraakt. Op 

voorhand is niet te bepalen of aanpassing aan de gebouwen 

mogelijk is en zo de bedrijfsfunctie voor de grotere bedrijfs- 

eenheid behouden kan blijven. De oppervlakte te onttrek- 
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ken bedrijfsterrein is daarom de beste maat om varianten 

met elkaar te kunnen vergelijken. 

Voor de variant BoZ A58 hoeft geen bestaand bedrijfsterrein 

aan de bestemming onttrokken te worden. Voor de variant 

BoZ BLS moet van het recent gerealiseerde bedrijfsterrein 

aan de Bergsebaan een geringe oppervlakte aan de bestem- 

ming onttrokken worden. Hier bevinden zich meerdere, 

meestal kleine, bedrijven. 

Oppervlakte te onttrekken toekomstig bedrijfsterrein 

Geen van de varianten/alternatieven ligt in een gebied waar 

een bedrijfsterrein gepland is. 

Aantal doorkruisingen bedrijfsterrein 

Geen van de varianten/alternatieven geeft een nieuwe 

doorkruising van een bedrijfsterrein. Van doorkruising is 

sprake wanneer een bedrijfsterrein in tweeën gedeeld 

wordt. Bij het bedrijfsterrein aan de Bergsebaan ligt het 

spoor aan de rand van het terrein. 

Deelrspect lnfrrstructuui 

............................................................. 
ûeîengtewuvwcr 
vuiwkn niet bundeien 

Tabel 7.10.8 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Infrastructuur 

Aantal doorsnijdingen infrastructuur 

Met het doorsnijden van de bestaande infrastructuur wordt 

bedoeld het opheffen van een bestaande wegverbinding. 

Dat wil zeggen dat een overweg wordt opgeheven of - bij 

een nieuwe spoorbaan - dat de weg wordt afgesloten. 

Voor de variant BoZ BB vinden de volgende aanpassingen 

aan de infrastructuur plaats: 

- De Akkerstraat wordt doorsneden. Op 500 meter af- 

stand van de Akkerstraat kan het spoor gekruist worden 

via de Plantagebaan of de Bergse Baan; 

- De Bergse Baan wordt met een viaduct over het spoor 

het aangelegd; 

- De Herelsestraat wordt doorsneden. Op 700 meter af- 

stand van de Herelsestraat kan het spoor gekruist wor- 

den via de Bergse Baan; 

- De Marconilaan wordt als fietsverbinding onder het 

spoor door geleid. Het autoverkeer wordt via een nieuwe 

ontsluiting ter hoogte van de Drebbelstraat (circa 600 

meter westelijker) over het spoor heen geleid; 

- De Wouwsestraatweg wordt afgesloten. Via een nieuwe 

ontsluiting ter hoogte van de Drebbelstraat (circa 500 

meter oostelijker) wordt het verkeer over het spoor 

heengeleid. Ook het langzaamverkeer kan van deze ver- 

binding gebruik maken; 

- De Markiezaatweg wordt met een viaduct over het spoor 

en de Markgravenlaan heen geleid; 

- De Hildernisse wordt afgesloten. Via de Fianestraat (l kilo- 

meter richting Bergen op Zoom) kan omgereden worden; 

- De Beukendreef wordt afgesloten. Het natuurgebied aan 

de noordwestzijde van het spoor is hierdoor niet meer 

bereikbaar. 

In totaal worden er 6 wegen doorsneden. Voor twee van de 

wegen die doorsneden worden komt &n nieuwe verbinding 

echter weer terug. Als effect wordt daardoor de doorsnijding 

van 5 wegen meegenomen. De andere infrastructuur wordt 

niet aangepast. Waar nodig wordt wel de beveiliging van de 

overweg aangepast. 

Voor de varianten BoZ A58 vinden de volgende aanpassin- 

gen aan de infrastructuur plaats: 

De Bergse Baan wordt gecombineerd met de Moewaart 

onder het spoor door aangelegd; 

Het spoor kruist door middel van een viaduct alle wegen 

bij de kruising met de A58; 

De Holleweg wordt met een viaduct over het spoor ge- 

leid; 

De Balsedreef wordt verdiept onder het spoor door aan- 

gelegd; 

De Huijbergsebaan wordt met een viaduct over het spoor 

aangelegd; 

Groot Molenbeek en de A58 gaan onder het spoor door 

(in principe op huidige hoogte); 

De Antwerpsestraatweg gaat iets verdiept onder het 

nieuwe spoor door; 

De Fianestraat en de Vossenweg worden door het nieu- 

we spoor doorsneden. De Fianestraat en de Vossenweg 
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worden opnieuw op de Antwerpsestraatweg aangeslo- 

ten. Hier moet tot circa 700 meter omgereden worden; 

- De Hildernisse wordt afgesloten. Via de Fianestraat 

(1 kilometer richting Bergen op Zoom) kan omgereden 

worden; 
- De overweg aan het eind van de Beukendreef wordt af- 

gesloten. Het natuurgebied De Duintjes aan de noord- 

westzijde van het spoor is hierdoor niet meer bereikbaar. 

In totaal worden er 4 wegen doorsneden. 

Onderdoorgang Balsedreef met Rijksweg A58 bij Bergen op Zoom 

- De Antwerpsestraatweg gaat iets verdiept onder het 

nieuwe spoor door; 

- De Fianestraat en de Vossenweg worden door het nieu- 

we spoor doorsneden. De Fianestraat en de Vossenweg 

worden opnieuw op de Antwerpsestraatweg aangeslo- 

ten. Hier moet tot circa 700 meter omgereden worden; 

- De Hildernisse wordt afgesloten. Via de Fianestraat 

(1 kilometer richting Bergen op Zoom) kan omgereden 

worden; 
- De overweg aan het eind van de Beukendreef wordt af- 

gesloten. Het natuurgebied De Duintjes aan de noord- 

westzijde van het spoor is hierdoor niet meer bereikbaar. 

In totaal worden er 7 wegen doorsneden. 

Lengte waarover varianten niet bundelen aan 

(hoofd)infrastructuur 

De variant BoZ BB maakt gebruik van de bestaande infra- 

structuur. De variant BoZ A58 en de variant BoZ BLS bunde- 

len beide over een lengte van circa 4,5 kilometer niet met de 

andere infrastructuur. 

Deelaspect Hoofdtransportleldlngen 

C M m  .............................................................. 
knWwloRiateromìe 
kggen'grota'kabdsen 
Iekñngen dia beperkingen 

Voor de varianten BoZ BLS vinden de volgende aanpassin- met zich meebrengen O 0 7  13 

gen aan de infrastructuur plaats: 
- De Akkerstraat wordt doorsneden. Op 500 meter af- 

stand kan het spoor gekruist worden via de Plantage- 

Tabel 7.10.9 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Hoofdtransportleidingen 

baan of de Bergse Baan; 
- De Westelaarsestraat en de Zoomvlietweg gaan tesamen Aantal kilometer om te leggen 'grote' kabels en leidingen 

onder het verhoogde spoor door. die beperkingen met zich meebrengen 
- De Zoomweg wordt afgesloten. Via de Zoomvlietweg Voor de variant BoZ BB liggen langs het spoor waar de aan- 

(circa 2 kilometer omrijden) kan het spoor gekruist worden; passing van de infrastructuur rondom de Drebbelstraat is 

- De Balsedreef gaat met een viaduct over de spoorlijn voorzien over een lengte van circa 700 meter grote kabels 

heen, waarbij de hoge ligging boven de buisleidinge- 

straat wordt doorgezet; 

en leidingen. Voor de variant BoZ A58 liggen langs het be- 

staande spoor, daar waar deze variant in zuidelijke richting 

- De Boslustweg wordt doorsneden. Via de Balsedreef van het bestaande spoor afbuigt, grote kabels en leidingen. 

(circa 1,5 kilometer omrijden) kan het spoor gekruist Ook langs de Huijbergse Baan liggen aan te passen grote ka- 

worden; bek en leidingen. Voor de variant BoZ BLS liggen langs het 

- Het spoor wordt met een viaduct over de Huijbergse- bestaande spoor, daar waar deze variant in zuidelijke rich- 

baan heen aangelegd; ting van het bestaande spoor afbuigt, grote kabels en leidin- 

- Groot Molenbeek en de A58 gaan onder het spoor door gen. 

(in principe op huidige hoogte); 
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Deelaspect Bijzondere voorzlenlngen Deelaspect Woongebieden 

P 

Alarmiakwn Nul üjnl1.n l 2  Alt.mrtkmi Nd UJnllan12 

Criierium C M  .............................................................. ............................................................. 
Arntaldoorsmden Arntiltes&penwDnlngen O drccr3 drai3 ctml 
bijzondere mnbningen O O O O ............................................................. 

Oppervlak te onttrekken 
huidig woongebi  

kk17.10.10 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect (heaarr~) - O O O O r 

Bijzondere voorzieningen ............................................................. 
Oppervlak te onttrekken 
b k o f w % ~ g c b k d  
(hcetarrs) o o O o 

Aantal doorsneden bijzondere voonieningen 

Door geen van de varianten worden bijzondere voorzienin- 

gen doorsneden. 

7.10.4 Doolgobiod 3: Roimorswaall 

Woonsdrocht 

Referentlesltuatie (Nul-Optie) 

Deelgebied drie is een open landschappelijk gebied. De 

woonkernen Woensdrecht en Hoogerheide liggen op ruime 

afstand van het bestaande spoor. Verspreid over het gebied 

liggen kleine bebouwingseenheden als Völckerdorp en ook 

losse woningen. Deels parallel aan het spoor ligt de A58/A4. 

De A4 buigt in zuidelijke richting af naar België. Het Schelde- 

Rijn Kanaal loopt van noord naar zuid door het gebied. 

Langs dit kanaal ligt een zuiveringsinstallatie en is een wind- 

turbinepark in ontwikkeling. 

............................................................. 
AMtiil d0orkndsingen 

o o o 0 ,  

'iaoei I. 10.1 1 ioraaloverzicht te verwachten effecten voor 
het deelaspect Woongebieden 

Aantal te slopen woningen 

Bij de varianten A4-Oost en A4-West moeten woningen ge- 

sloopt worden. Bij de variant langs het Schelde-Rijn Kanaal 

blijft dit beperkt tot 1 woning. 

Oppervlakte te onttrekken huidig woongebied 

Bij geen van de varianten gaat huidig woongebied verloren. 

Oppervlakte te onttrekken toekomstig woongebied 

Bij geen van de varianten gaat toekomstig woongebied 

verloren. 

Aantal doorkruisingen woongebied 

Geen van de varianten doorkruist een woongebied. 

Deelaspect Werkgebieden 

............................................................. 
Aantal dno*nrisingen 
bedrijfstemin O O O O* 

Tabel 7.10.12 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Werkgebieden 
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Oppervlakte te onttrekken huidig bedrijfsterrein parallelwegen aan de aan te leggen spoorverbinding ver- 

Bij geen van de varianten/alternatieven zal huidig bedrijfs- hoogd, te weten de Oud Hinkelenoorddijk en de Schenkel- 

terrein verloren gaan. dijk. 

Oppervlakte te onttrekken toekomstig bedrijfsterrein 

Bij geen van de varianten/alternatieven zal toekomstig be- 

drijfsterrein verloren gaan. Bij het Windturbinepark Anna 

Maria Polder is het mogelijk dat vanuit technische randvoor- 

waarden 1 windturbine niet volgens de huidige plannen ge- 

plaatst kan worden. 

Aantal doorkruisingen bedrijfsterrein 

Geen van de variantedalternatieven zal een bedrijfsterrein 

doorkruisen. Het MTC is als toekomstig, niet vastgesteld 

werkgebied aangeduid. Dit project maakt dan ook geen deel 

uit van de referentiesituatie voor de effectbeschrijving. De 

variant langs het Schelde-Rijn Kanaal doorsnijdt een deel 

van het zoekgebied voor het MTC. Bij het aspect 'economie' 

wordt hier uitgebreid op ingegaan (paragraaf 7.12) .  

Deelaspect infrastructuur 

............................................................. 
a ten* wraniver 
vuknkn niet bundden 
aan (hooM)hrfiastructuur A 

Tabel 7.10.13 Totaaloverzicht teverwachten effecten 
voor het deelaspect Infrastructuur 

Aantal doorsnijdingen infrastructuur 

Met het doorsnijden van de bestaande infrastruduur wordt 

bedoeld het opheffen van een bestaande wegverbinding. 

Dat wil zeggen dat een overweg wordt opgeheven of - bij 

een nieuwe spoorbaan - dat de weg wordt afgesloten. 

Bij de variant langs de oostzijde van de A4 wordt de kruising 

met de in het gebied aanwezige hoofdinfrastructuur onge- 

lijkvloers uitgevoerd. Diverse kleine (zand)-wegen zullen 

echter doorkruist worden. Als alternatieven zijn hiervoor 

aanwezig twee grote ongelijkvloerse kruisingen op de Oude 

Dijk en de Poldersweg/Damesweg (Grindweg). Om de be- 

reikbaarheid van het gebied te waarborgen worden twee 

Bij de variant langs de westzijde van de A4 wordt de kruising 

met de in het gebied aanwezige hoofdinfrastructuur onge- 

lijkvloers uitgevoerd. De Nieuwedijk wordt verkort. Als alter- 

natief is hiervoor de ongelijkvloerse kruising op de Oude Dijk 

aanwezig. Er worden twee verhoogde parallelwegen aan de 

spoorlijn aangelegd om de bereikbaarheidherkeersdoor- 

stroming in het gebied in stand te houden, te weten de 

Schenkeldijk en de Nieuwe Hinkelenoordweg. 

Voor de variant langs het Schelde-Rijn Kanaal wordt de krui- 

sing met de in het gebied aanwezige infrastructuur ongelijk- 

vloers uitgevoerd. Twee kleinere wegen worden echter 

doorsneden. Het betreft de Walling Koningweg en de 

Kreekrakweg in westelijke richting. Deze worden verlegd ter 

compensatie van de geplande doorsnijding. 

Lengte waarover varianten niet bundelen aan (hoofd)in- 

frastructuur 

De variant A4-Oost bundelt vrijwel over de gehele lengte 

met bestaande infrastructuur. De variant aan de westelijke 

zijde van de A4 bundelt over een lengte van 1 , 9  km niet met 

andere infrastructuur. De variant langs het Schelde-Rijn 

Kanaal geeft met 4,8 km de grootste nieuwe doorsnijding. 

Deelaspect Hoofdtransportleldingen 

I , ..................... ................................ 
Varianten A4-Oost A4-W& SRK 

Criterium .............................................................. 
Aantalkilometeromte 
kggen'grote'kabclsen 
kkllngen die beperkineen 
met zich mecbnngen O 4,3 

Tabel 7.10.14 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Hoofdtransportleidingen 

Aantal kilometer om te leggen 'grote' kabels en leidingen 

die beperkingen met zich meebrengen 

Voor de variant langs het Schelde-Rijn Kanaal zullen de lei- 

dingen die vanaf de zuiveringsinstallatie in noordelijke rich- 

ting lopen over een lengte van circa 2,2 km verlegd moeten 

worden. Ook ter hoogte van Völckerdorp ontstaat een pro- 

bleem bij de intakking op het bestaande spoor naar Bergen 
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op Zoom. Hier moet een bundel leidingen van circa 900 me- gebied voor een Multimodaal Transportcentrum zijn bij het 

ter naar het zuiden toe verlegd worden. Ook aan de hoog- deelaspect doorsnijding werkgebieden beschreven. 

spanningsleidingen ter hoogte van VOlckerdorp (Sloeboog) 

zijn aanpassingen noodzakelijk over een afstand van circa 

500 m. Voor de variant aan de oostzijde van de A4 ontstaat 

bij de aantakking op de Bestaande Baan ter hoogte van 

Woensdrecht en VOlckerdorp een probleem ten aanzien van 

de ligging van leidingen. Circa 400 meter aan hoogspan- 

ningsleiding ter hoogte van Woensdrecht zal aangepast of 

omgelegd moeten worden. Met betrekking tot de ligging 

van buizen is er een groter probleem bij deze variant. Circa 

4,l km aan buizen die momenteel parallel lopen met de A4 

en de Bestaande Baan zullen moeten worden verlegd als ge- 

volg van variant A4-Oost. 

7.11 Sociale aspecten en recreatie 

7.11.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor sociale aspecten en recreatie 

de effecten beschreven. De beschrijving vindt per deelge- 

bied en per deelaspect plaats. Voor elk deelaspect is in tabel- 

vorm een gekwantificeerd totaaloverzicht gegeven van de te 

verwachten effecten. 

7.11.2 Deelgebied 1: Roosendaal en omgeving 

Referentiesltuatie (Nul-Optie) 

Hiervan moet ongeveer 500 meter leiding worden omge- 

legd voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de 

Grindweg (Poldersweg). Deze leidingen kunnen in noordelij- 

ke richting worden verplaatst. De leidingen die parallel lopen 

met de A4 (ongeveer 1,3 km) kunnen in oostelijke richting 

worden verplaatst. De leidingen parallel aan de Bestaande 

Baan (circa 1,9 km) kunnen in zuid(-oostelijke) richting wor- 

den verplaatst. 

Voor de variant A4-West ontstaat er een probleem met be- 

trekking tot de ligging van leidingen bij de aansluiting op de 

Bestaande Baan ter hoogte van Woensdrecht en Vdcker- 

dorp. Circa 2,2 km leiding zal in zuidoostelijke richtingver- 

plaatst moeten worden, waarvan 500 meter in verband met 

de aanleg van de ongelijkvloerse kruising van de Grindweg 

(Poldersweg). 

Deelaspect Bijzondere voorzieningen 

.............................................................. 
Varianten M-Oort M - W  SRK 

Criterium .............................................................. 
kuital daorsneden 
bijzondere worzlcningen O O O O 

Tabel 7.10.15 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Bijzondere voorzieningen 

Aantal doorsneden bijzondere voorzieningen 

De variant SRK ligt dicht tegen de zuiveringsinstallatie aan. 

Deze voorziening wordt echter niet door het ontwerp ge- 

raakt. Het Windturbinepark Anne Maria Polder en het zoek- 

In deelgebied 1 zijn bijna alle spoorwegkruisingen gelijk- 

vloers. Hierdoor is goed zicht op de overzijde van het spoor 

mogelijk, waardoor de sociale veiligheid bij de spoorweg- 

kruisingen in het deelgebied veelal goed te noemen is. Ook 

hoeven er in de referentiesituatie nauwelijks hoogteverschil- 

len overwonnen te worden bij het kruisen van het spoor. 

Mede hierdoor is de bereikbaarheid (redelijk) goed. Hier 

staat echter wel de (objectieve) onveiligheid van gelijkvloer- 

se kruisingen met het spoor tegenover. Dit speelt met name 

een rol in de gemeente Roosendaal (in de afgelopen 10 jaar 

vijf doden en vijf gewonden). De kern Roosendaal wordt 

doorsneden door de spoorlijn. Omdat binnen dit gebied veel 

relaties (aan weerszijden van de spoorlijn) aanwezig zijn, is 

binnen de kern van de gemeente Roosendaal sprake van 

zware barrierewerking. Deze wordt veroorzaakt door het 

grote emplacement nabij het centrum en het geringe aantal 

kruisingsmogelijkheden. 

In deelgebied 1 zijn diverse recreatiemogelijkheden, met na- 

me verblijfsrecreatie (campings) en dagrecreatie (recreatie- 

park De Stok, natuurgebieden en het centrum van Roosen- 

daal). Ook zijn er in het gebied recreatieve wandel- en 

fietsroutes, waarvan er in de referentiesituatie een aantal 

door het spoor doorsneden wordt. 
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Deelaspcct Velllgheld spoorwegkrulsingen 

. . .  ............. 

Vuknkn M O E M  M A 1 7  RsdBLS RsdOEM RsdA17 RsdBLS 

cmum ...................................................................................................... 
Maie waarin ongevdlen, t.o.v. 
hetrecentevcrkden,zkhper 
varluit kunnen vowdom 
(aantal @wogen ongevrlkn) 16 14 16 

Tabel 7.1 1.1 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Veiligheid spoorwegkruisingen 

Mate waarin ongevallen, t.o.v. het recente verleden, zich 

per variant kunnen voordoen 

Op de spoorwegovergangen in deelgebied 1 zijn bij onge- 

vallen in de afgelopen10 jaar (1988-1998) vijf doden en zes 

gewonden gevallen. Bij het Nulplus-Alternatief en de variant 

Rsd Omleiding Emplacement (Alternatief Lijn 11 en 12) 

wordt het bestaande spoor gebruikt. Om de veiligheid van 

de spoorwegovergangen te bevorderen, zullen bij deze 

variant enkele kruisingen in Roosendaal ongelijkvloers wor- 

den uitgevoerd (onder andere de Willem Dreesweg en Cas- 

telseweg bij het Nulplus-Alternatief en verder de Heerma 

van Vossstraat en het Hollewegje bij de variant Rsd Omlei- 

ding Emplacement (Alternatief Lijn 11 en 12). Dit heeft voor 

het Nulplus-Alternatief en de variant Rsd Omleiding Em- 

placement (Alternatief Lijn 11 en 12) een positief effect op 

de veiligheid van de spoorwegkruisingen. 

Bij de omleidingsvarianten (behorende bij de Alternatieven 

Lijn 12 en Lijn 11 en 12) blijven de huidige spoorwegover- 

gangen in de bebouwde kom van Roosendaal bestaan. Wel 

zal op enkele locaties de beveiliging van de overwegen wor- 

den verbeterd (de verbetering van AKI naar AHOB levert 

met de toegepaste methodiek geen verandering in de ef- 

fectscore op). De kruisingen op de nieuwe tracés zullen on- 

gelijkvloers worden uitgevoerd. Het effect op de veiligheid 

van de spoorwegkruisingen is bij de omleidingsvarianten 

daarom neutraal ten opzichte van de referentiesituatie (Nul- 

Optie). 

Deelaspect sociale velllgheld 

.................................................... ..................................... 
V- M O E M  M A 1 7  M B L S  M O E M  RsdAl7 RsdBLS 

Criterium ............................. .............................. 
Mate van toezkht en ovmkht 
bij spoomagkrukingan 

41 48 61 64 51 61 

r 
Tabel 7.1 1.2 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect sociale veiligheid 

Mate van toezicht en overzicht b i j  spoorwegkruisingen 

Bij het Nulplus-Alternatief en de variant Rsd Omleiding Em- 

placement (Alternatief Lijn 11 en 12) worden enkele kruisin- 

gen in Roosendaal ongelijkvloers uitgevoerd (onder andere 

de Willem Dreesweg en Castelseweg bij het Nulplus-Alter- 

natief en verder de Heerma van Vossstraat en het Holleweg- 

je bij de variant Rsd Omleiding Emplacement (Alternatief 

Lijn 11 en 12). Dit heeft tot gevolg dat op die locaties het 

overzicht voor het langzaam verkeer bij het kruisen van het 
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spoor minder goed is. Er treedt bij het Nulplus-Alternatief en 

de variant Rsd Omleiding Emplacement (Alternatief Lijn 11 

en 12) een negatief effect op de sociale veiligheid op. Ook 

bij de omleidingsvarianten bij zowel Alternatief Lijn 12 als 

Lijn 11 en 12 zal de sociale veiligheid in deelgebied 1 afne- 

men ten opzichte van de referentiesituatie. Er zal bij deze va- 

rianten een nieuw stuk spoor worden aangelegd. Daarbij 

zullen, op locaties waar in de referentiesituatie sprake is van 

voldoende overzicht en een redelijk sociaal veilige omge- 

ving, ook ongelijkvloerse kruisingen met het spoor worden 

geïntroduceerd. Bij de varianten gebundeld met de A17 (Al- 

ternatief Lijn 12 en Lijn 11 en 12) is het negatieve effect op 

de sociale veiligheid (iets) minder groot dan bij bundeling 

met de buisleidingenstraat (Alternatief Lijn 12 en Lijn 11 en 

12). Dit komt doordat bij de varianten waarbij gebundeld 

wordt met de A17 enkele kruisingen met het spoor in de 

huidige situatie reeds ongelijkvloerse kruisingen met de A17 

zijn. Hierdoor zal het effect op de sociale veiligheid op die 

locaties neutraal zijn. 

Deelaspect Beielkbaarheld 

aangegeven, wordt bij deze varianten een nieuw tracé aan- 

gelegd, zodat op locaties waar in de referentiesituatie geen 

hoogteverschillen zijn, bij de aanleg van het spoor ongelijk- 

vloerse kruisingen worden aangelegd. Hierbij worden voor 

het (langzaam) verkeer dat de spoorlijn kruist hoogtever- 

schillen geïntroduceerd, wat een negatief effect heeft op de 

bereikbaarheid. Dit negatieve effect is bij de varianten ge- 

bundeld met de buisleidingenstraat (Alternatieven Lijn 12 en 

Lijn 11 en 12) groter dan bij bundeling met de A17, omdat 

bij bundeling met de buisleidingenstraat meer verbindingen 

worden opgeheven, waardoor het (langzaam) verkeer moet 

omrijden bij het kruisen van de spoorlijn. 

Ciltcrlum ...................................................................................................... 
HoogteverschH, wachttijden en 
eventueel ornrlJden voor 
l u i m  verkeer bii 

Tabel 7.1 1.3 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Bereikbaarheid 

Hoogteverschil, wachttijden en eventueel omrijden voor 

langzaam verkeer b i j  spoorwegkruisingen 

Door het ongelijkvloers uitvoeren van een aantal spooniveg- 

overgangen in het Nulplus-Alternatief en de variant Rsd Om- 

leiding Emplacement (Alternatief Lijn 11 en 12) zullen wacht- 

tijden bij het kruisen van de spoorlijn vervallen. Hier staat 

tegenover dat het langzaam verkeer bij het kruisen van de 

spoorlijn op die locaties een hoogteverschil zal moeten over- 

winnen. Bij het Nulplus-Alternatief en de variant Rsd Omlei- 

ding Emplacement (Alternatief Lijn 11 en 12) treedt per saldo 

een (geringe) verslechtering van de bereikbaarheid op. 

Bij de omleidingsvarianten is het negatieve effect op de be- 

reikbaarheid groter. Zoals reeds bij de beschrijving van de 

huidige situatie en autonome ontwikkeling (hoofdstuk 6) is 
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Deelaspect Barri&rewerking 

Ujn 11 en 12 
.......................................................................................................... 

Varianten MOEM MA17 FWBLS RsdOEM W A 1 7  M B L S  

Cittsrhnr ................................ 
Vmtoring van & relatks door 
despoalyn 2 

Tabel 7.1 1.4 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Barrierewerking 

Verstoring van de relaties door de spoorlijn 

De spoorlijn veroorzaakt in Roosendaal een matige barriere- 

werking. Bij alle omleidingsvarianten blijft de huidige spoor- 

lijn bestaan, waardoor de barrierewerking in de kom 

Roosendaal blijft voortbestaan. Bij de varianten gebundeld 

met de A17 en de buisleidingenstraat wordt een nieuw stuk 

spoorlijn aangelegd. Deze bevindt zich voornamelijk buiten 

het bebouwde gebied en het aantal relaties dat door de 

spoorlijn wordt verstoord, is beperkt. Het aantal goederen- 

treinen door de kom neemt af, waardoor de spoorbomen 

minder (lang) gesloten zullen zijn. Dit heeft een positief ef- 

fect op de barrikrewerking. Het overall effect op de barriere- 

werking van deze varianten is neutraal ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

Deelaspect Recreatie 

Nul Nulplm Lijn12 

c m  ...................................................................................................... 
Doorsnijdhg van verbindlngs- 
routes (tamnmind 10 10 23 23 10 23 23 

wonkningen 6onnne A 4 7 5 

Tabel 7.1 1.5 Totaaloverzicht te verwachten effecten voor het deelaspect Recreatie 

Doorsnijding van verbindingsroutes 

Het aantal wandel- en fietsroutes dat bij het Nulplus-Alter- 

natief door de spoorlijn wordt doorsneden is gelijk aan het 

aantal in de referentiesituatie. Bij de omleidingsvarianten 

wordt een nieuw stuk spoorlijn aangelegd, waarbij nog een 

wandelroute en met name fietsroutes worden gekruist door 

de spoorlijn (in het gebied ten zuiden van Roosendaal liggen 

veel recreatieve fietsroutes). Het gaat in alle gevallen om 

kleinschalige routestructuren. 

Doorsnijding of passage c100 meter van recreatieve 

voorzieningen 

Het recreatiepark De Stok kent een hoge gevoeligheid voor 

de aanleg van de Verbinding Roosendaal-Antwerpen. Bij de 

varianten waarbij gebundeld wordt met de buisleidingen- 

straat wordt Sport- en recreatiepark De Stok op geringe af- 

stand gepasseerd (geringe aantasting (1 )). Bij de varianten 

waarbij gebundeld wordt met de A17 wordt dit recreatie- 

park echter doorsneden (ernstige aantasting (3)). 
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7.11.3 Deelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentiesltuatie (Nul-Optie) 

Binnen dit deelgebied is ongeveer tweederde van de kruisin- 

gen met het spoor gelijkvloers uitgevoerd. Door ligging van 

zowel spoor als kruisende infrastructuur op maaiveld is goed 

zicht op de overzijde van het spoor mogelijk, waardoor de 

sociale veiligheid bij de spoorwegkruisingen (ondanks het 

beperkte toezicht vanuit woonbebouwing) in deelgebied 2 

doorgaans goed te noemen is (uitzondering is de stations- 

tunnel van Bergen op Zoom). Langzaam verkeer hoeft om 

het spoor te kruisen slechts beperkte hoogteverschillen te 

overwinnen. Er is wel regelmatig sprake van wachttijden 

voor gesloten overwegen. Binnen dit deelgebied zijn de af- 

gelopen 10 jaar vijf doden en twee gewonden bij ongevallen 

op spoorwegovergangen te betreuren geweest. De kern 

Bergen op Zoom wordt (middendoor) doorsneden door het 

spoor. Vanwege het aantal oversteekmogelijkheden en de 

verdeling van de voorzieningen over de kern is in Bergen op 

Zoom sprake van lichte tot matige barrierewerking. 

Door deelgebied 2 lopen recreatieve routes: in de referentie- 

situatie vinden zeven doorsnijdingen van wandelroutes en 

vier doorsnijdingen van fietsroutes door het spoor plaats. 

Deelaspect Veillgheld spoorwegkrulslngen 

Alternatleven NI 
........................... ............................... 

Varianten BoZBB BoZA58 BoZBLS 

........................... Criterium 

Mate waarin ongevallen. 
t.o.v. het recente verleden, 
zich per variant kunnen 
voordoen (aantal gewogen 
ongevallen) 14 

.--.EI I. I I .u IoKaaIoverzIcnr re vcmacnrcn crrecren 

voor het deelaspect Veiligheid spoorwegkruisingen 

Mate waarin ongevallen, t.o.v. het recente verleden, zich 

per variant kunnen voordoen 

Op de spoorwegovergangen in deelgebied 2 zijn bij onge- 

vallen in de afgelopen 10 jaar zes doden en Wee gewonden 

gevallen. Bij de variant BoZ Bestaande Baan wordt het be- 

staande spoor gebruikt. Om de veiligheid van de spoorweg- 

overgangen te verbeteren zullen bij deze variant de kruisin- 

gen van de Bergsebaan (richting Wouw), Marconilaan en de 

Spoorwegovergang Wouwsestraatweg bij 
Bergen op Zoom 

Markiezaatweg in Bergen op Zoom ongelijkvloers worden 

uitgevoerd. Verder zullen de Akkerstraat, Wouwsestraat- 

weg, Hildernisse, Beukendreef en de Herelsestraat worden 

afgesloten. Het ongelijkvloers uitvoeren of opheffen van 

spoorwegovergangen heeft een positief effect op de veilig- 

heid van de spoorwegkruisingen. 

Bij de ornleidingsvarianten blijven de huidige spoorwegover- 

gangen gelijkvloers. Wel zal op enkele locaties de beveiliging 

van de overwegen worden verbeterd (dit levert met de toe- 

gepaste methodiek echter geen verandering in de effectsco- 

re op). Bij alle varianten en alternatieven in deelgebied 2 zal 

de spoorwegovergang van de Akkerstraat, Hildernisse en 

Beukendreef worden afgesloten. Er treedt hierdoor een klei- 

ne verbetering op in de veiligheid van de spoorwegkruisin- 

gen ten opzichte van de referentiesituatie. 

Deelaspect sociale veiligheid 

Varianten 

CHdum ......................... 
Mate van toezicht en 

Tabel 7.1 1.7 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect sociale veiligheid 

Hoofdrapport deel B: Achtergmnden 



7 Effectbeschrijving 

Mate van toezicht en overzicht b i j  spoorwegkruisingen vloerse kruisingen aangelegd. Hierbij worden voor het (lang- 

Bij de variant BoZ Bestaande Baan wordt een aantal spoor- zaam) verkeer dat de spoorlijn kruist, hoogteverschillen 

wegovergangen ongelijkvloers uitgevoerd (verkeersviaduct geïntroduceerd, wat een negatief effect heeft op de bereik- 

Markiezaatweg, fietstunnel Marconilaan). Verder zal bij de baarheid. De variant via de buisleidingenstraat heeft de 

Drebbelstraat een nieuw verkeersviaduct worden gereali- meest negatieve effecten op bereikbaarheid. 

seerd. Dit heeft tot gevolg dat op die locaties het overzicht 
Deelaspect Barrlerewerking 

bij het kruisen van het spoor minder goed is. Er treedt bij de 

variant BoZ Bestaande Baan een negatief effect op de sociale 

veiligheid op. Ook bij de overige varianten behorende bij Al- 

ternatief Lijn 11 en 12 zal de sociale veiligheid in deelgebied 

2 afnemen ten opzichte van de referentiesituatie. Er zal bij 

deze varianten een nieuw stuk spoor worden aangelegd en 

daarbij ook ongelijkvloerse kruisingen met het spoor worden 

geïntroduceerd op locaties waar in de referentiesituatie spra- 

ke is van voldoende overzicht en een redelijk sociaal veilige 

omgeving. 

Deelaspect Bereikbaarheid 

Aitematbmn Nul U]n 11 on l 2  
............................................................... 

Varianien BoZ BB BoZ A58 BoZ B U  

Criterium .......................................................... 
Verstoring van & relaties 
door de opoorlijn 2 2 2 2 

Tabel 7.1 1.9 Totaaloverzicht t e  verwachten effecten voor 
het deelaspect Barrihrewerking 

Verstoring van de relaties door de spoorlijn 

De spoorlijn veroorzaakt in Bergen op Zoom een lichte tot 
Nul lijn 11 en 12 matige barnerewerking. De kern wordt door de huidige 

............................................................... 
varianten 8oZ 8 8  1302 A% BoZ BLS spoorlijn (middendoor) doorsneden door de spoorlijn 

Criterium Roosendaal-Vlissingen. Bij alle variantedalternatieven blijft .......................................................... 
HoolltevcncMi, wrchtti/dm de huidige spoorlijn bestaan, waardoor de barrierewerking 
en sMnhied omrijden voor in de kern Bergen op Zoom blijft voortbestaan maar beter 
iPrypaun WNkmr Mj V'=- 
WQmmP (sommerfrig, wordt door ongelijkvloerse kruisingen. Bij de varianten ge- 
kwal.) 23 27 29 35 bundeld met de A58 en de buisleidingenstraat wordt een 

Tabel 7.1 1.8 Totaaloverzicht t e  verwachten effecten 
voor het deelaspect Bereikbaarheid 

Hoogteverschil, wachttijden en eventueel omrijden voor 

langzaam verkeer b i j  spoorwegkruisingen 

Door het ongelijkvloers uitvoeren van een aantal spoorweg- 

overgangen in de variant BoZ Bestaande Baan zullen wacht- 

tijden bij het kruisen van de spoorlijn vervallen. Hier staat te- 

genover dat het langzaam verkeer bij het kruisen van de 

spoorlijn op die locaties een hoogteverschil zal moeten over- 

winnen en dat de Akkerstraat, Wouwsestraatweg, Hildernis- 

se, Beukendreef en Herelsestraat worden afgesloten. Bij het 

de variant BoZ Bestaande Baan is het overall effect op de be- 

reikbaarheid licht negatief. 

Bij de ornleidingsvarianten treedt een negatief effect op de 

bereikbaarheid op. Zoals reeds bij het deelaspect sociale vei- 

ligheid is aangegeven, wordt bij deze varianten een nieuw 

tract! aangelegd. Waar in de referentiesituatie geen hoogte- 

verschillen zijn, wordt bij de aanleg van het spoor ongelijk- 

nieuw stuk spoorlijn aangelegd, om de kern Bergen op 

Zoom. De relaties (aantal potentiële verplaatsingen door be- 

woners nodig om in de dagelijkse levensbehoeften te voor- 

zien) naar weerszijden van de nieuwe spoorlijn zijn echter 

beperkt. Het aantal goederentreinen door de kern neemt af, 

waardoor de spoorbomen minder lang gesloten zullen zijn. 

Dit heeft een positief effect op de barrierewerking. Het over- 

all effect op de barrierewerking van deze varianten is neu- 

traal. 
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Deelaspect Recreatie 

Criteria .............................................................. 
Doorsnijding van verbin- 
dlngsroutes (sommering) 12 12 17 21 
.............................................................. 
Doo~ljdlng of prsscige 
<l00 meter van ncnatkw 
voorzkningen (sommering) 5 5 7 7 

Tabel 7.1 1 .l0 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deeiaspect Recreatie 

Doorsnijding van verbindingsroutes 

Het aantal wandel- en fietsroutes dat bij de variant BoZ Be- 

staande Baan door de spoorlijn wordt doorsneden, is gelijk 

aan het aantal in de referentiesituatie. Bij de overige varian- 

ten van het Alternatief Lijn 11 en 12 wordt een nieuw stuk 

spoorlijn aangelegd, waarbij de variant gebundeld met de 

A58 nog enkele wandelroutes en fietsroutes en bij bundeling 

met de buisleidingenstraat nog meer routes worden gekruist 

door de spoorlijn (in het gebied ten oosten van Bergen op 

Zoom, de Wouwse Plantage, liggen veel recreatieve wandel- 

en fietsroutes). Wandel- en fietsroutes worden gerekend on- 

der de kleinschalige routestructuren. 

Doorsnijding o f  passage c700 meter van recreatieve voor- 

zieningen 

In de varianten gebundeld met de A58, respectievelijk de 

buisleidingenstraat wordt het natuurreservaat (landgoed 

Zoomland) geraakt: de spoorlijn komt er pal langs te lopen. 

7.11.4 Deelgebied 3: Reimerswaall 

Woensdrecht 

Referentlesltuatle (Nul-Optie) 

In deelgebied 3 is ongeveer de helft van de kruisingen met 

het spoor gelijkvloers uitgevoerd. Door de ligging in het bui- 

tengebied is er doorgaans geen toezicht op de spoorweg- 

kruising door omwonenden. Slechts in een enkel geval (Ca- 

terspolder, dienstoverweg) is geen goed overzicht mogelijk 

op de spoorwegkruising door langzaam verkeer. De sociale 

veiligheid ter plaatse van de spoorwegkruisingen wordt als 

matig tot slecht beoordeeld. Op de spoorwegovergangen 

hebben zich in de afgelopen 10 jaar (1988-1998) geen on- 

gevallen voorgedaan waarbij doden of gewonden zijn geval- 

len. De bereikbaarheid voor langzaam verkeer is redelijk. Bij 

een aantal ongelijkvloerse kruisingen blijft de fietserhoeb 

ganger op maaiveld en ligt het spoor verhoogd. Van wacht- 

tijden bij het kruisen van het spoor is dan ook geen sprake. 

BarriBrewerking wordt alleen meegenomen wanneer er een 

minimum van 25 woningen nabij het spoor liggen. In dit 

deelgebied liggen enkele verspreide woningen. BarriBrewer- 

king wordt dan ook verder niet meegenomen. In de ge- 

meente Reimerswaal worden binnen deelgebied 3 geen re- 

creatieve routes doorsneden door het spoor. 

Deelaspect Veiligheid spoorwegkruislngen 

Aitemcitkwn Nul Ujn l l e n  l 2  

Criterium .............................................................. 
Mate waarin ongevallen, 
t.o.v. het recente verleden, 
zich per variant kunnen - (-t7mgm 
ongevallen) o O O o 

Tabel 7.1 1 .l 1 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Veiligheid spoorwegkruisingen 

Mate waarin ongevallen, t.o.v. het recente verleden, zich 

per variant kunnen voordoen 

Bij de varianten A4-Oost en SRK zal de bestaande spoor- 

wegovergang aan de Caterspolder gehandhaafd blijven. Er 

komen geen nieuwe spoorwegovergangen bij: alle kruisin- 

gen met het nieuwe spoor zullen ongelijkvloers worden uit- 

gevoerd. Het effect op de veiligheid van de spoorwegkrui- 

singen in deelgebied 3 is neutraal. Bij de variant A4-West 

wordt de spoorwegovergang aan de Caterspolder opgehe- 

ven. Dit betekent dat er geen conflicten meer kunnen optre- 

den tussen kruisend- en treinverkeer. In het algemeen heeft 

dit een positief effect op de veiligheid van de spoorwegover- 

gangen. Bij de spoorwegovergangen in deelgebied 3 zijn in 

de afgelopen tien jaar echter geen doden of gewonden ge- 

vallen bij ongevallen. Daarom wordt het effect op de spoor- 

wegveiligheid voor de variant A4-West als neutraal beoor- 

deeld. 
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Deelaspect sociale velllgheid 

V.anten Al-Oost Al-W& SRK 

Criterium .............................................................. 
Mate van toezlcht en 
ovMkM bij spoomeg- 
krulsingen (sommering) 14 14 14 20 

Tabel 7.1 1.12 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect sociale veiligheid 

Mate van toezicht en overzicht b i j  spoorwegkruisingen 

Bij de variant SRK zal de sociale veiligheid in deelgebied 3 af- 

nemen ten opzichte van de referentiesituatie. Er zal bij deze 

varianten een nieuw stuk spoor worden aangelegd en daar- 

bij ook ongelijkvloerse kruisingen met het spoor worden 

geïntroduceerd op locaties waar in de referentiesituatie spra- 

ke is van ruim voldoende overzicht en een redelijk sociaal 

veilige omgeving (onder andere Damesweg en Kreekrak- 

weg). 

Deelaspect Bereikbaarheld 

Ujn l1  .n l 2  
.................................................. 

Varianten Al-Oost A l -  West SRK 

Criterium ......................... ............................ 
Hoogttvmchil, wachttijden 
en eventueel omrijden voor 
hngraam verkeer bij 
spooiwa&nilsingen 
(s~mmeriflg) 7 7 14 

Deelaspect Barrl&ewerklng 

Varianten A4-Oost Al-West SRK 

Criterium .............................................................. 
Verstoring van de mlaties 
door de spoorlijn O O O O 

1- 

Tabel 7.1 1.14 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Barrierewerking 

Verstoring van de relaties door de spoorlijn 

Barrierewerking wordt alleen meegenomen wanneer er een 

minimum van 25 woningen nabij het spoor ligt en er relaties 

zijn voor de dagelijkse voorzieningen. In dit deelgebied lig- 

gen enkele verspreide woningen. Barrierewerking wordt dan 

ook verder niet meegenomen. 

Deelaspect Recreatie 

............................................................. 
Varianten Ad-Oost A+ West SRK 

Criteria ............................................................ 
Doomijding van v«bimlings- 
routes ~sonwnerlng) o 2 2 2 
............................................................. 
Doorsnijding of passage 
c100 meter van recreatieve 
wonkningen (sommerln@ O O O O 

Tabel 7.1 l .l3 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Bereikbaarheid 

Doorsnijding van verbindingsroutes 

Bij alle varianten van het Alternatief Lijn 11 en 12 worden 

twee fietsroutes gekruist door de (nieuwe) spoorlijn. Het 

gaat hier om fietsroute 13-3 en de Markiezaatroute (kaart 

Hoogteverschil, wachttijden en eventueel omrijden voor W Brabant). Bij de varianten A4-Oost en A4-West vindt 

langzaam verkeer b i j  spoonivegkruisingen deze kruising plaats aan de Grindweg (Poldersweg)/Dames- 

Bij variant SRK treedt een negatief effect op de bereikbaar- weg, bij variant SRK wordt de fietsroute bij de Bathseweg 

heid op. Bij deze variant wordt een nieuw t r a d  aangelegd, gekruisd. De spoorlijn gaat onder de bestaande hoger- 

waarbij enkele verbindingen (onder andere Kreekrakweg) gelegen Bathse weg door. Het betreft hier een kleinschalige 

worden omgelegd om het aantal ongelijkvloerse kruisingen routestructuur. 

met de nieuwe spoorlijn te beperken. 

Tabel 7.1 1.15 Totaaloverzicht te verwachten effecten 
voor het deelaspect Recreatie 

TrajectnotaIMER Verbinding Roosendaal - Antwerpen 



7 Effectbeschrijving 

7.12 Economie 

7.12.1 Algemeen 

In deze paragraaf worden voor het aspect economie de ef- 

fecten beschreven. De beschrijving vindt in paragraaf 7.12.2 

voor het gehele studiegebied plaats, waarna in paragraaf 

7.12.3 tot en met 7.12.5 de beschrijving per deelgebied en 

per deelaspect plaatsvindt. In paragraaf 7.12.3 tot en met 

7.1 2.5 is voor elk deelaspect in tabelvorm een gekwantifi- 

ceerd totaaloverzicht gegeven van de te verwachten effec- 

ten. 

7.12.2 Studiegebied: deelgebied l, 2 en 3 

Referentlesltuatle (Nul-Optie) 

Tijdelijke economische effecten zijn direct gerelateerd aan 

fysieke infrastructuur. In de referentiesituatie zal geen nieu- 

we infrastructuur direct gerelateerd aan het project VERA 

worden aangelegd, zodat er geen tijdelijke economische ef- 

fecten optreden. Het jaar 201 5 wordt binnen de Trajectnota/ 

MER gezien als referentiejaar. 

Voor de economische referentiesituatie in de 

Trajectnota/MER VERA is specifiek gekeken naar de bereik- 

baarheid per spoor ten behoeve van goederentransport. 

Daarvoor is gekeken in hoeverre de huidige bedrijven een 

goede bereikbaarheid per spoor hebben in vergelijking met 

andere gebieden in Nederland. Naast de grote toename in 

het wegverkeer en de binnenvaart stijgt ook het spoorver- 

voer. Volgens de landelijke prognoses stijgt het goederen- 

vervoer in Nederland de komende jaren flink. In verschillen- 

de studies is onderzoek gedaan naar toekomstige 

hoeveelheden goederen per spoor. NEA heeft in opdracht 

van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in 1997 een litera- 

tuurstudie gedaan naar de prognoses van goederenvervoer 

op de transport-as Rotterdam-Antwerpen P61. 

Railned heeft op basis van de bestaande onderzoeken en 

specifieke spoorvervoergegevens een schatting gemaakt 

van het goederenvervoer in 2015. In de studie van Railned 

P71 wordt het goederenvervoer per spoor geschat op 16 

miljoen ton per jaar (bij voldoende beschikbare spoorcapaci- 

teit). Het investeringsklimaat wordt beïnvloed door vele fac- 

toren. In de voorgaande beschrijving is de ontwikkeling voor 

het transport per spoor beschreven. Buiten het feit dat de 

intensiteit en congestie op het spoor toenemen, blijven de 

andere bereikbaarheidselementen overeind. Roosendaal be- 

schikt ook in de toekomstige situatie over een ruim rangeer- 

emplacement en alle gebieden in Nederland en België blijven 

relatief goed te bereiken. De bereikbaarheid per spoor daalt 

daarom in de referentiesituatie 'slechts' van zeer goed tot 

goed naar redelijk tot goed. 

De werkgelegenheid in West-Brabant zal naar verwachting 

groeien in de komende jaren. Uitgaande van het 'European 

Coordination scenario (1 997-201 0)' vindt de grootste groei 

plaats in de commerciële dienstverlening. De ruim 25.000 

extra arbeidsplaatsen worden voor een deel in het studiege- 

bied gerealiseerd. Met het oog op de omvang van het stu- 

diegebied ten opzichte van West-Brabant in totaal, kan wor- 

den berekend dat een kleine 40% van de werkgelegen- 

heidsgroei zich voordoet in het studiegebied. 

Algemene stijging van het BRP in 201 5 ten opzichte van de 

huidige situatie vindt waarschijnlijk wel plaats. Echter deze 

stijging is afhankelijk van vele factoren en de omvang staat 

niet in verhouding tot het mogelijke effect van nieuwe rail- 

infrastructuur in het studiegebied. 

Deelaspect Tljdelljke werkgelegenheld 

Tijdelijke werkgelegenheid is direct gerelateerd aan de om- 

vang van de investering in het betreffende gebied. Wordt er 

veel geïnvesteerd dan is daar relatief veel arbeid voor nodig. 

Aannemers en toeleveranciers zorgen voor een plaatselijke 

werkgelegenheidsimpuls die zich niet voordoet zonder het 

railinfrastructuurproject. 

Aannemers van railinfrastructuurprojecten zijn veelal lande- 

lijk georiënteerd. Tijdelijke werkgelegenheid doet zich daar- 

om vooral voor op die plaatsen waar deze aannemers geves- 

tigd zijn. Voor toeleveranciers is de situatie anders. Bij 

infrastructurele projecten worden vaak plaatselijke bedrijven 

benaderd voor leveranties. Deze werkgelegenheidseffecten 

doen zich daarom met name voor in het studiegebied. 

In Bijlage 4 is aangegeven dat een investering van &n mil- 

joen gulden resulteert in een tijdelijke werkgelegenheidsim- 

puls van circa 3,O arbeidsplaatsen gedurende 1 jaar. Het 

maximale investeringsbedrag, indien de duurste alternatie- 

venharianten per deelgebied zouden worden gekozen, be- 

draagt 1.650 miljoen gulden. Dat betekent dat de tijdelijke 

werkgelegenheid als gevolg van VERA maximaal 5.000 ar- 

beidsjaren bedraagt. Dit 'plafond' moet wel worden ver- 

deeld over de uitvoeringsduur van het project. Bij een totale 
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bouwtijd van circa vijf jaar, komt dat neer op circa 1 .O00 ar- 

beidsplaatsen per jaar (maximaal). 

Gezien de werkgelegenheidsgroei in de referentiesituatie ten 

opzichte van de huidige situatie, is dit weliswaar een tijdelijke 

maar toch een belangrijke werkgelegenheidsimpuls. In para- 

graaf 7.12.3,7.12.4 en 7.12.5 is per deelgebied aangegeven 

hoe groot de toename van de tijdelijke werkgelegenheid is. 

Deelaspect Verandering investcilngskllmaat 

Het investeringsklimaat verbetert als gevolg van de aanleg 

van een goederenspoorlijn. Bereikbaarheid per spoor is 

slechts &n van de vele locatiefactoren en speelt voor de 

meeste ondernemers ook nog een onderschikte rol. Het in- 

vesteringsklimaat verbetert daarom ook maar beperkt als 

gevolg van het voorgenomen initiatief. 

De mate waarin de verbetering plaatsvindt, beïnvloedt de 

stijging van de spoorbereikbaarheid. Wordt er veel nieuwe 

infrastructuur aangelegd en komen er nieuwe verbindingen 

tot stand, dan is dat gunstiger dan een beperkte infrastruc- 

turele ingreep. Voor de verbinding Roosendaal - Antwerpen 

worden meerdere oplossingen aangedragen, die ontstaan 

door een aaneenschakeling van varianten per deelgebied. Er 

zijn vijf varianten voor deelgebied 1, drie varianten voor 

deelgebied 2 en eveneens drie varianten voor deelgebied 3. 

Het aantal mogelijke varianten is zo groot dat deze niet af- 

zonderlijk worden besproken. Daarnaast verschillen de va- 

rianten qua structurele werkgelegenheidseffecten weinig 

van elkaar. Er wordt derhalve uitgegaan van integrale alter- 

natieven die samengesteld kunnen worden uit een aaneen- 

schakeling van verschillende varianten. 

Weliswaar wordt in deze fase van het project alleen nog ge- 

sproken over varianten per deelgebied, maar voor het aspect 

economie is een nadere analyse gemaakt voor twee integra- 

le alternatieven (die zijn opgebouwd uit een aaneenschake- 

ling van varianten). De twee beschreven integrale alternatie- 

ven betreffen uitersten qua investeringsbedrag. Het gaat om 

het integrale alternatief 'Nulplus en Lijn 11 en 12' en een al- 

ternatief dat daartussen valt 'Lijn 12, om Roosendaal'. 

Voor de economische effectbeschrijving op bovenregionaal 

niveau is het noodzakelijk om te kijken naar integrale alter- 

natieven en niet losstaande varianten per deelgebied. Deze 

hebben slechts een beperkte economische meerwaarde. 

Vanwege deze argumenten zijn de onderstaande integrale 

alternatieven gecreëerd. 

...................................... 
Nulplus-Aitematkf Roosendaal (l) 

............. 
Rd OEM 

...................................... 
Alternatief Lijn 12 Rwsendaal (1) 

............ 
W A 1 7  
Rd BLS 

................................... 
bundding mei & A l  7 
bundding met de buideidingenstraat 

...................................... 
Alternatief RooKndaal(1) 
Lijn l 1  en l 2  

................... 
Bergen op Zoom U) 

............ 
Rsd OEM 
Rsd A1 7 
Rsd BLS 
............ 
BoZ BB 
Boz A58 
BoZ BLS 

................................... 
bestaande baan 
bundding mat de A17 
bundding met de buitkidingenstraat 
................................... 
kstayidebaan 
bundding met & A58 
bundeling mat de buisieidingenstraat 

................................................................... 
Rcimerswd/ M-Oost bundeling met de M aan de Oostzijde 
Woensdmht (3) M-West bundeling met de A4 aan & westzijde 

SRK bundeling mcl khdde-Rijn Kanaal 

Taaei 7.12.1 ~lternatieven op basis van aaneenscnareiing van varianren 

Bij het integrale Nulplus- en Lijnl2-alternatief vinden alleen 

infrastructurele ingrepen plaats binnen deelgebied 1 

(Roosendaal). Integraal Alternatief Lijn 11 en 12 creëert een 

nieuwe spoorverbinding tussen Roosendaal en het Antwerps 

havengebied. Met name dit laatste geeft een grote impuls 

aan de locatiefactor 'Bereikbaarheid per spoor'. Tabel 7.12.2 

geeft aan wat het effect is op het investeringsklimaat. 
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7 Effectbeschrijving 

Van de locatiefactoren verandert als gevolg van het voorge- 

nomen initiatief alleen de bereikbaarheid per spoor. De be- 

reikbaarheid per spoor is slechts kkn van de locatiefactoren 

met slechts een betrekkelijk belang binnen het totale inves- 

teringsklimaat. Bij aanleg van het integrale Alternatief Lijn 

11 en 12 stijgt de bereikbaarheid per spoor van 'redelijk tot 

goed' naar 'zeer goed'. In die situatie kan vanuit het studie- 

gebied per spoor voor vijf verschillende transportrichtingen 

worden gekozen (Rotterdam, Breda, Antwerpen, Antwerps 

havengebied en Zeeland). Tevens is de beschikbare spoorca- 

paciteit aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de referentie- 

situatie. De andere twee integrale alternatieven lossen ook 

voor een deel de beperkte spoorcapaciteit in Roosendaal op, 

maar zijn nog steeds afhankelijk van de (beperkte) beschik- 

bare spoorcapaciteit in Belgie. Daarnaast is het Antwerps ha- 

vengebied minder goed bereikbaar dan in het integrale Lijn 

11 en 12-alternatief. Het totale investeringsklimaat verbe- 

tert weliswaar iets, maar zo gering dat de eindwaardering 

nagenoeg gelijk is aan de referentiesituatie. 

.......................................................................................................................... 
nktisf absduut Nul Nulplus Lijn l 2  Lijn l 1  en 12 

..................................................................................................................... 
Bereikbrameid (gesplitst) (0.20) Cad Goed bed Goed 
- P V r  mindnbalangilk 0.03 RadeOPI/Casd Coad Cad tearcad 
- over de weg zeer belangtijk 0.12 Cosd Cad Cad Coad - ovdge vervoarwijzen mindtrbdwgrijk 0.05 Goed Goed Cad Goed 
................................................................................................................... 
Rclatim ligging b g r i ) k  0.15 ZeerCocd Zear Goed Zeer bed Zeer Goed 
..................................................................................................................... 
Marktornvang v/h gebied b g r i j k  0.15 RsdelljWGoed ReddljWGoed RedeliJWGoed RedclljWGoed . 

................................................................................................................... 
ViWitclt/dynamidtgebied ndclijkklangdjk 0.10 RedeUjk W i j k  W i j k  -Uk 
..................................................................................................................... 
eaxhikbairheid bedrijfsiocatks Mangrijk 0.15 M j k  Redelijk M P  Redelijk 
................................................................................................................... 
Imryo van het gebkd mhidcréeiangrijk 0.10 \ibldocnde Vddoende Voldande Voldoende 

Bron: Aspect uonomie, hoofdstuk 6 en 'expert judgement'. 

Tabel 7.12.2 Waardering van het investeringsklimaat per integraal alternatief en het belang ervan 

Door de geringe verbetering van het investeringsklimaat 

wordt een beperkt aantal ondernemers aangetrokken naar 

het studiegebied om zich daar te vestigen. Daarnaast zullen 

bestaande bedrijven iets eerder geneigd zijn om te gaan in- 

vesteren in het studiegebied. Dit resulteert in een zeer be- 

perkte toename van de aanwezige werkgelegenheid. Met 

name bedrijven die gebaat zijn bij goederenvervoer per 

spoor faciliteren deze werkgelegenheidsgroei. De werkgele- 

genheidseffecten ontstaan vooral op knooppunten van 

spoorlijnen en bij Multi Modale Transportcentra (MTC). Bin- 

nen het studiegebied is Roosendaal een knooppunt voor 

goederenvervoer per spoor en ontstaat mogelijkerwijs een 

MTC. Voor dit MTC wordt op termijn een haalbaarheids- 

studie opgestart. 
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Permanente werkgelegenheidseffeden 

De permanente werkgelegenheidseffecten op basis van de 

quick-scan methodiek zijn voor de drie beschreven integrale 

alternatieven berekend (zie Bijlage 4). Meer dan de helft van 

de werkgelegenheidscreatie vindt plaats buiten het studie- 

gebied. Deze werkgelegenheidsgroei doet zich met name 

voor in Rotterdam en Antwerpen. 

Intagrul aiternatiei Omvang infrntruchiurlngmp 
......................................................................................................................... 

km. Nieuw spoor of arbeidsplaatsen 
vetbetering kstaand spoor .................................... 

totaal studiegebied 
....................................................................................................................... 
Nulplus (Rsd OEM) Ca. 3,s km 20 5 

........................................................................ ............................................. 
Lijn 12 (ge«i onderscheid tussen BLS of Al  7)" Ca. 14 km 70 20 
....................................................................................................................... 
Ujn l l m 12 (Rsd ELS + BoZ ELS + SRKY Ca 38 km 200 50 

In de tabel wordt hct maxlmale effect aangegeven door de iangstc infrrrtructuurverbinding aan te g m n  

Tabel 7.12.3 Werkgelegenheidscreatie op basis van de 
quick-scan methodiek 

1 ' Emplacement Roosendaal 

De aanleg van een spoorlijn tussen Roosendaal en Antwer- 

pen creëert maximaal 200 arbeidsplaatsen. Grotendeels ont- 

staat deze werkgelegenheidscreatie in de (boven) regionale 

omgeving. Voor het studiegebied wordt de maximale toena- 

me van de structurele (permanente) werkgelegenheid ge- 

schat op circa vijftig arbeidsplaatsen. Ten opzichte van de 

verwachte werkgelegenheidsgroei tot 2010 is dit kleiner dan 

1 % van de totale werkgelegenheidsgroei in de referentie- 

situatie (zie hoofdstuk 6) . 

De permanente werkgelegenheidseffecten als gevolg van 

het project VERA zijn dus relatief gezien beperkt. Een verbe- 

tering van de spoorverbinding tussen Roosendaal en Ant- 

werpen of de bouw van een nieuwe spoorlijn stimuleert wel 

nieuwe economisch interessante gebiedsontwikkelingen. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de ontwikke- 

ling van een nieuw bedrijfsterrein in de gemeente Reimers- 

waal of binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Roosen- 

daal. De werkgelegenheidseffecten als gevolg van dergelijke 

ontwikkelingen zijn dan niet primair toe te rekenen aan het 

project VERA en dus niet meegenomen. 

Verandering van het Bruto Regionaal Product (BRP) 

Als gevolg van het voorgenomen initiatief stijgt het investe- 

ringsklimaat zeer beperkt. Als de alternatieven worden afge- 

zet tegen de referentiesituatie dan vindt nagenoeg geen 

toename van het BRP plaats direct gerelateerd aan het voor- 

genomen initiatief. Het effect op het BRP is daarom op nul 

gesteld ten opzichte van de referentiesituatie. Een stijging 

van het BRP als gevolg van VERA binnen het studiegebied 

ontstaat alleen als daar duidelijke aanwijzingen voor aanwe- 

zig zijn. Bedrijven die nu veelvuldig gebruik maken van goe- 

derenvervoer per spoor of nieuwe bedrijven zouden een dui- 

delijk signaal moeten afgeven dat de aanlegheconstructie 

van het spoor cruciaal is voor verdere ontwikkeling. Tot op 

heden hebben de betrokken gemeenten in het studiegebied 

dit signaal (nog) niet mogen ontvangen. Ook Philip Morris, 

één van de grootste spoorvervoerders in het studiegebied, 

TrajectnoWMER Verbinding Roosendaal - Antwerpen 



7 Effectbeschrijving 

Deelaspect Tijdelijke werkgelegenheid 

- 
A b m m t b m  Nul Nulpkn Lijn 12 

........................................................................................................ 
Varianten WOEM W A 1 7  RsdBU Uï$O&ìA W A t 7  &tilUS 

Criterium ..................................................................................................... 
Tijdelijke arbeklsplaatsen 
(arbeidsjaren) O 750 1 .650 1 .950 750 1 .W 1 .WO 

Tabel 7.12.4 Te verwachten effecten voor het deelaspect Tijdelijke werkgelegenheid 

ziet geen economische groei ontstaan direct gerelateerd aan 

het voorgenomen initiatief. 

De aanwezigheid van reeds bestaande spoorverbindingen, 

zorgt ervoor dat een toevoeging van extra railinfrastructuur 

niet leidt tot een duidelijke toename van het BRP. In Bijlage 4 

is de relatie tussen nieuwe infrastructuur en het BRP weerge- 

geven. Geconcludeerd kan worden dat toevoeging van rail- 

infrastructuur in West-Brabant en een deel van Zeeland 

slechts voor een zeer geringe toename van het Bruto Regio- 

naal Product zorgt. Ten opzichte van andere ontwikkelingen 

die het BRP beïnvloeden (zoals bijvoorbeeld economische 

groei in Nederland en BelgiC) is dit zo gering dat wordt uit- 

gegaan van nulgroei. 

7.12.3 Deelgebied 1: Roosendaal en omgeving 

Referentlesituatie (Nul-Optle) 

In de huidige situatie is de capaciteit van het spoorwegennet 

tussen Roosendaal en Antwerpen voldoende om de ge- 

noemde tonnages 'ongehinderd' af te wikkelen. De treinen 

en wagens ondervinden geen structurele vertraging als ge- 

volg van de beperkte capaciteit. In het jaar 201 5 (referentie- 

situatie) is de capaciteit van het spoorwegennet tussen 

Roosendaal en Antwerpen niet voldoende om de genoemde 

tonnages 'ongehinderd' af te wikkelen. De treinen en wa- 

gens ondervinden structurele vertraging als gevolg van de 

beperkte spoorcapaciteit. Door structurele vertragingen 

stijgt de gemiddelde transporttijd van de goederentreinen 

tussen het emplacement in Roosendaal en de aftakking naar 

het Antwerps havengebied. De huidige bedrijfssporen in 

Roosendaal worden niet of nauwelijks meer gebruikt. Ran- 

geersporen zijn nog wel in bedrijf. Het rangeerterrein biedt 

daarom werkgelegenheid gerelateerd aan goederenvervoer 

per spoor. De ruimte die het rangeerterrein echter inneemt is 

aanzienlijk en kan ook voor andere economische activiteiten 

Tijdelijke arbeidsplaatsen 

Naarmate de infrastructurele ingreep van een alternatiefha- 

riant groter is des te meer effect er op de tijdelijke werkgele- 

genheid ontstaat. Deze tijdelijke werkgelegenheid verdwijnt 

bij de oplevering van het project. Met name aannemers en 

toeleveranciers profiteren van deze werkgelegenheidsimpuls. 

De omleidingsvarianten om Roosendaal (A17 en BLS) bren- 

gen een groot aantal kilometers nieuw spoor met zich mee. 

Dit resulteert in een groot aantal arbeidsjaren. De alternatie- 

ven door Roosendaal (Nulplus en Rsd OEM) zijn qua ingreep 

relatief beperkt en scores dus qua tijdelijke werkgelegen- 

heidseffecten minder goed. 

Hoofdrapport deel B: Achtergronden 



Deelaspect Verandering Investeringsklimaat 

Nul Ilulplur * l 2  

Tabel 7.12.5 Te verwachten effecten voor het deelaspect Verandering Investeringsklimaat 

Permanente arbeidsplaatsen 

Bij de omleidingsvarianten om Roosendaal (A17 en BLS) 

ontstaat extra ontwikkelingspotentie voor met name Borch- 

werf ll. Een toekomstige aansluiting op het spoor, door mid- 

del van een stamlijn, geeft de ondernemers de kans om de 

modaliteit spoor te gebruiken en daarmee hun concurrentie- 

positie te vergroten. De verschillen tussen de varianten ge- 

bundeld met de A l  7 of gebundeld met de buisleidingen- 

straat zijn qua werkgelegenheidseffecten gering. Tussen de 

Alternatieven Lijn 11 en 12 en Lijn 12 zitten wel verschillen. 

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven zorgt een nieuwe verbin- 

ding met het Antwerps havengebied (Alternatief Lijn 11 en 

12) voor extra werkgelegenheid. 

Een tract! om de stad biedt op het eerste oog potenties voor 

het ontwikkelen van een Multimodaal transportcentrum, 

waarbij vijf modaliteiten in de toekomst kunnen worden ge- 

boden, te weten; weg, rail, binnenvaart, buisleidingen en 

een (mogelijk) ondergronds systeem. Praktisch zijn er nog 

wel bezwaren voor zo'n overslagcentrum: het vaarwater is 

relatief ondiep en een spooraansluiting is niet eenvoudig te 

realiseren (hoge ligging van de aan te leggen spoorbaan). 

De ornleidingsvarianten kennen naast kansen ook economi- 

sche beperkingen: 

- De economische ontwikkelingslocaties (Borchwerf I I  en 

De Stok) worden doorsneden, waardoor in de toekomst 

minder grond uitgeefbaar is en dat beperkt enigszins de 

werkgelegenheid; 
- Ten tweede veroorzaakt de bundel van infrastructuur 

aan de westkant van Roosendaal een nog grotere barn&- 

re dan de referentiesituatie. Economische ontwikkelingen 

richting het westen zijn dan bijna niet meer mogelijk van- 

wege de 'onoverbrugbare' infrastructuurbundel. 

Verandering Bruto Regionaal Produkt 

Het Bruto Regionaal Produkt (BRP) verandert niet ten gevol- 

ge van &n van de alternatievenharianten. Zelfs als de on- 

derzochte alternatieven/varianten uit deelgebied 1,2 en 3 

aan elkaar worden geschakeld tot &én integraal alternatief, 

dan stijgt het BRP dusdanig weinig dat wordt uitgegaan van 

nulgroei. 

Industrieterrein langs de bestaande spoorlijn ten 
noorden van Bergen op Zoom 

7.12.4 Deelgebied 2: Bergen op Zoom en 

omgeving 

Referentiesituatie (Nul-Optie) 

Bergen op Zoom is minder centraal gelegen in het spoorwe- 

gennetwerk dan Roosendaal. Toch kent de gemeente grote 

bedrijfsterreinen die op het spoor zijn aangesloten. Aan de 

noordkant van de stad bevindt zich het bedrijf Phillip Morris 

dat veelvuldig gebruikt maakt van goederenvervoer per 

spoor. Het andere bedrijvencomplex ligt aan de westkant 
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van de stad en is ontsloten door een goederenspoorlijn 

(stamlijn) die in het zuiden van Bergen op Zoom aansluit op 

de spoorlijn Bergen op Zoom - Goes. Deze stamlijn werd in 

het verleden frequent gebruikt door General Electric 

Plastics (GEP). Via deze lijn werd chloor aangevoerd voor de 

fabriek in Bergen op Zoom. In de huidige situatie heeft GEP 

een eigen chloorfabriek in Bergen op Zoom en is aan- aívoer 

per spoor niet meer noodzakelijk. 

Het gebruik van de stamlijn is door het verdwijnen van de 

chloortrein aanzienlijk gedaald. Slechts enkele bedrijven ma- 

ken nog gebruik van de spoorlijn. Toch hebben de gevestig- 

de bedrijven regelmatig aangegeven dat ze het enkele spoor 

belangrijk vinden voor hun concurrentiepositie. Op deze 

manier kunnen de bedrijven in de toekomst gebruik maken 

van de spoormodaliteit, wanneer dat aantrekkelijk wordt. 

Daarnaast speelt de concurrentiepositie en de daarmee sa- 

menhangende prijsvorming voor goederentransport een be- 

langrijke rol. 

Het investeringsklimaat in Bergen op Zoom wordt ook in de 

referentiesituatie (201 5) als gunstig ervaren. Vele en grote 

bedrijven investeren binnen de gemeente. Bereikbaarheid 

per spoor vormt niet direct een knelpunt voor de bedrijfsont- 

wikkeling. 

Deelaspect Tljdelljke werkgelegenheld 

Ut.rn.bkwn Nr. U/nllml2 
............................................................... 

Varianten W 8 8  WAH BdBU 

(BoZ BLS). De laatste twee omleidingen zorgen voor meer 

werkgelegenheid doordat over een langer traject nieuw 

spoor moet worden aangelegd. 

Deelaspect Verandering lnvesterIngsklim..t 

Tabel 7.12.6 Te verwachten effecten voor het 
deelaspect Tijdelijke werkgelegenheid 

Tijdelijke arbeidsplaatsen 

Naarmate de infrastructurele ingreep van een variant groter 

is des te meer effect dat heeft op de tijdelijke werkgelegen- 

heid. Deze tijdelijke werkgelegenheid verdwijnt bij de ople- 

vering van het project. Met name aannemers en toeleveran- 

ciers profiteren van deze werkgelegenheidsimpuls. 

De variant Bestaande Baan (BoZ BB) door Bergen op Zoom is 

qua investering goedkoper dan de variant gebundeld met de 

A58 of de variant gebundeld met de buisleidingenstraat 

Tabel 7.12.7 Te verwachten effecten voor het deelaspect 
Verandering investeringsklimaat 

Permanente arbeidsplaatsen 

De permanente werkgelegenheidseffecten doen zich vooral 

voor in Rotterdam, Antwerpen en op knooppunten, zoals 

bijvoorbeeld in Roosendaal. Daarnaast kunnen bedrijven 

met een spooraansluiting profiteren van de extra verbinding 

tussen Antwerpen en Roosendaal. Extra werkgelegenheid 

voor Bergen op Zoom zal slechts in deze laatste categorie 

plaatsvinden. Uitstralingseffecten van bijvoorbeeld de toe- 

genomen economische activiteit in Roosendaal heeft wel in- 

vloed op Bergen op Zoom, al is dat qua structurele werkgele- 

genheid zeer beperkt. 

Een nieuwe verbinding tussen Bergen op Zoom en het Ant- 

werps havengebied uitgaande van bestaand spoor (BoZ BB) 

biedt weliswaar meer mogelijkheden, maar beperkt ook de 

beschikbare capaciteit op het huidige spoor door de toena- 

me van de verkeersintensiteit. Het aantal beschikbare moge- 

lijkheden (paden) voor Bergse bedrijven om op het door- 

gaande spoor te mogen opereren, wordt beperkt. De 

omleidingsvarianten om Bergen op Zoom (BoZ A58 en BoZ 

BLS) kennen dit probleem niet. Daarnaast bestaat de kans 

dat bij een intensivering van de personentreinen een concur- 

rentieslag gaat ontstaan tussen goederen- en penonentrei- 

nen. Dit heeft een beperkt negatief effect op de economi- 

sche ontwikkeling van de stad. 

Daarnaast beperkt het tract2 door de stad van Bergen op 

Zoom (BoZ BB) enigszins het functioneren en het imago van 

de binnenstad. Ondanks de ongelijkvloerse kruisingen is de 

oude binnenstad niet gebaat bij een goederentransport-as 

tussen Rotterdam en Antwerpen. 
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Verandering Bruto Regionaal Produkt toeleveranciers profiteren van deze werkgelegenheids- 

Het Bruto Regionaal Produkt (BRP) verandert niet ten gevol- impuls. 

ge van &n van de varianten. Zelfs als de onderzochte alter- 

natievenharianten uit deelgebied 1,2 en 3 aan elkaar wor- 

den geschakeld tot één integraal alternatief, dan stijgt het 

BRP dusdanig weinig dat wordt uitgegaan van nulgroei. 

De drie varianten voor deelgebied 3 verschillen qua investe- 

ringsvolume weinig van elkaar. In alle drie de gevallen wordt 

een nieuwe spoorlijn aangelegd tussen de bestaande spoor- 

lijn Bergen op Zoom - Goes en de grens met België. Het aan- 

7.12.5 Deelgebied 3: ReimerswaallWoensdrecht tal kilometer nieuw aan te leggen spoor is hierdoorvergelijk- 

Referentlesltuatle (Nul-Optle) 
baar. Alleen de variant Schelde-Rijn Kanaal (SRK) i's iets 

langer. Het tijdelijke effect van het voorgenomen initiatief 

In de huidige situatie zijn binnen de gemeente Reimerswaal bedraagt 1.350 tot 1.500 arbeidsjaren. Verdeeld over de uit- 

en Woensdrecht geen bedrijven die gebruik maken van goe- voeringsperiode is dit circa 300 arbeidsplaatsen per jaar. 

derenvervoer per spoor. Voor de toekomst zijn verschillende 

ontwikkelingen gaande. De gemeente Reimenwaal maakt 

zich samen met de provincie sterk voor het realiseren van 

Deelaspect Veranderlng investcilngskllmaat 

Permanente arbeidsplaatsen 

een Multimodaal Transportcentrum (MTC) op een knoop- 

punt van water, weg en spoorlijn. Dit centrum zou eventueel 
............................................................... 

kunnen verrijzen op de kruising van de A58 met het Schel- Varianten ACOost ACWest SRK 

de-Rijn Kanaal aan de oostelijke kant van de gemeente. 

Aansluiting van een nieuwe spoorlijn past hier goed bij. Dit is 

evenwel niet aan te merken als autonome ontwikkeling; de 

haalbaarheidsstudie naar dit MTC dient nog te worden ge- 

start. De huidige spoorlijn door Reimerswaal heeft nage- 

Criteria ............................ ........................... 
Permanente arbeids- 
plaatsen (aantal) O 5 5 5 

noeg geen toegevoegde waarde voor de gemeente qua Tabel 7.12.9 Te verwachten effecten voor het deelaspect 
Verandering investeringsklimaat 

werkgelegenheid. De goederentreinen rijden door de ge- 

meente maar hebben nergens uitwisselpunten. 

Het investeringsklimaat in de referentiesituatie stemt in gro- 

te lijnen overeen met de buurgemeenten. Een goede bereik- 

baarheid over de weg en per binnenvaartschip. 

Deelaspect TIJdellJke werkgelegenheld 

AII.mrti.Hn Nul I j n l l  m12 
............................................................. 

VuiMben A4-ûo.d A C W  SRK 

rabei 1.1r.a ie verwachten effecten voor het de 
elaspect Tijdelijke werkgelegenheid 

Tiideliike arbeidsplaatsen 

Naarmate de infrastructurele ingreep van een alternatieflva- 

riant groter is des te meer effect dat heeft op de tijdelijke 

werkgelegenheid. Deze tijdelijke werkgelegenheid verdwijnt 

bij de oplevering van het project. Met name aannemers en 

Alle varianten kennen een toename van 5 arbeidsplaatsen 

en zijn niet onderscheiden. Een nuancering is hierbij op zijn 

plaats. In de score voor het deelaspect 'Verandering investe- 

ringsklimaat' is geen rekening gehouden met het eerder ge- 

noemde Multimodaal Transportcentrum (MTC) in de ge- 

meente Reimerswaal omdat dit niet wordt aangemerkt als 

autonome ontwikkeling. Echter de variant A4-West is voor 

de ontwikkeling van een MTC het meest geschikt omdat de 

kans dat hier ooit een overslagcentrum wordt gerealiseerd 

bij deze variant het grootst is. Effecten op de permanente 

werkgelegenheid zouden daarom bij A4-West het meest 

gunstig zijn. De varianten A4-Oost en Schelde-Rijn Kanaal 

staan de ontwikkeling van het Multimodaal Transportcen- 

trum (MTC) gedeeltelijk in de weg en kunnen daarmee de 

werkgelegenheidsgroei negatief beïnvloeden. Bij de variant 

A4-Oost belemmert de snelweg een goede toekomstige 

aansluiting van het MTC op het spoor en bij het Schelde-Rijn 

Kanaal variant belemmert de spoorlijn direct langs de dijk de 

mogelijkheid voor het maken van een insteek- of langsha- 

ven. 
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Verandering Bruto Regionaal Produkt 

Het Bruto Regionaal Produkt (BRP) verandert niet ten gevol- 

ge van &n van de alternatieven. Zelfs als de ondenochte al- 

ternatievenharianten uit deelgebied 1,2 en 3 aan elkaar 

worden geschakeld tot &n integraal alternatief, dan stijgt 

het BRP dusdanig weinig dat wordt uitgegaan van nulgroei. 

Hoofdrappoft deel B: Achtergronden 
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