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Inleiding
1.1

Aanleiding voor dit rapport
Op 2 december 1999 is een bestuursovereenkomst ondertekend tussen het Rijk en de
Provincie Limburg voor de realisatie van een viertal infrastructurele werken in noord- en
midden Limburg te weten (Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, N280-Oost en N293 (Oosttangent Roermond)). De provincie Limburg is verantwoordelijk voor de realisatie van N280Oost en N293 (Oosttangent Roermond). Deze projecten moeten uiterlijk 31-12-2007 2ijn
opgeleverd. De vier projecten hebben een sterke samenhang; voor het oplossen van de
verkeers- en vervoersproblemaliek van de regio, het waarborgen van de bereikbaarheid
en het aanpakken van knelpunten in de leefbaarheid is het van groot belang dat de vier
projecten worden gerealiseerd.
De Provincie Limburg heeft, mede op grond van de bestuursovereenkomst nr. 5846, de
verplichting N293 (Oosttangent Roermond) als regionaal verbindende weg aan te leggen
ten zuidoosten van Roermond ter hoogte van de gemeentegrens van Roermond en
Roerdalen. Door de aanleg van Rijksweg 73-Zuid verandert de wegenstructuur in en rond
Roermond aanzienlijk. De verkeersintensiteiten op de hoofdwegen in het zuidoosten van
Roermond nemen substantieel toe, waardoor structurele maatregelen noodzakelijk zijn
om het verkeer verantwoord te kunnen afwikkelen. Daartoe dient de huidige hoofdwegenstructuur ten zuidoosten van Roermond evenwichtig aangesloten te worden op de nieuwe
Rijksweg 73-Zuid. Dit vormt de aanleiding voor de aanleg van een nieuwe regionale verbinding (de Oosttangent Roermond) waarmee de wegenstructuur integraal wordt afgestemd op de nieuwe situatie.
De N293 (Oosttangent Roermond) zal de toekomstige Rijksweg 73-Zuid (vanaf de aansluiting bij de Koningin nelaan) direct verbinden met de provinciale wegen Keulsebaan
(N570) en Heinsbergerweg (N293). Hierdoor krijgt het bovenregionaal bedrijventerrein
Heide Roerstreek (inclusief de reeds gestarte uitbreiding ten zuiden van de Keulsebaan)
een goede en directe ontsluiting op zowel het nationaal als het regionaal verbindend
wegennet. Hierdoor wordt tevens het onderliggend wegennet in Roermond ontlast,
waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het oplossen van de leefbaarherdsproble-

matiek.
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), dat in juni 2001 is vastgesteld, is een
ruimtelijke reservering voor N293 (Oosttangent Roermond) opgenomen.
Voor N293 is een zoekgebied op de POL-kaart aangegeven. Dit zoekgebied biedt ten
noorden van de Keulsebaan nog mogelijkheden voor diverse tracévarianten; het
zoekgebied ten zuiden van de Keulsebaan biedt weinig speelruimte. In het POL is
aangegeven dat het tracé voor N293 in een POL-aanvulling zal worden vastgelegd.
Concreet noemt het POL de volgende doelen voor N293 (Oosttangent Roermond):
•
de versterking van het woon- en leefklimaat in het zuidoostelijk stadsdeel van Roermond
•
de blijvende bereikbaarheid van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek
•
•
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het wegnemen van een ontbrekende schakel in het regionaal verbindend wegennet
het voorkomen van verkeersoverlast en -stagnering gedurende de lange periode van
aanleg van de deels open tunnel onder de St. Wirosingel voor de RW73-zuid.
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Over dit MER
Sinds 1 september 1987 geldt er een m.e.r.-verplictiting voor besluiten en activiteiten die
belangrijke milieugvolgen kunnen hebben. De m.e.r.-regeling is opgenomen in de Wet
Milieubeheer en het daarop gebaseerde Besluit milieueffectrapportage 1994 (gewijzigd
1999). De N293 (Oosttangent Roermond) wordt een weg met 2 x 2 rijstroken (gedeelte
tussen Rijksweg 73-Zuid en Keulsebaan) en met 1 x 2 rijstroken (gedeelte Keulsebaan Heinsbergerwe^. Dit maakt de besluitvorming over het tracé voor N293 (Oosttangent
Roermond) m.e.r.-plichtig.
Op 3 februari 1999 is door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg als gedelegeerd bevoegd gezag de startnotitie m.e.r. N293 gepubliceerd en vrijgegeven voor
inspraak, in de startnotitie is onder andere op hoofdlijnen aangegeven wat er in de op te
stellen Tracénota/MER zal worden beschreven. Na inspraak en advies zijn op 22 juni 1999
door GS de richtlijnen vastgesteld.
Bij het ontwerp-POL. zoals vastgesteld door Gedeputeerde Staten, heeft in 2000 de
Tracénota/MER N293 (Oosttangent Roermond) ter visie gelegen. In het ontwerp-POL was
een voorkeurstracé opgenomen.
Onder meer op basis van de inspraakreacties van de Ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM/IRO)
heeft het College van Gedeputeerde Staten op 21 januari 2001 besloten om het voorkeurstracé van N293 (Oosttangent Roermond), zoals opgenomen in het ontwerp-POL, te
heroverwegen. Tevens is in overleg met de beide ministeries besloten om de Tracénota/MER nog eens goed tegen het licht te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat
alle alternatieven voldoende volledig en zorgvuldig zijn onderzocht. Tevens is besloten
om aanvullend een zogenaamd Middenalternatief te onderzoeken.
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 10 mei 2001 een toetsingsadvies
uitgebracht over de Tracénota/MER N293 (Oosttangent Roermond) en de aanvulling
daarop. In dit advies geeft de Commissie de volgende aanbevelingen:
•
de effectvergelijking dient beperkt te blijven tot de realistische alternatieven;
•
•

•
•

de interpretatie van basisgegevens naar eindscores dient navolgbaar plaats te
vinden;
er zal een actief Meest Milieuvriendelijk Alternatief ontwikkeld moeten worden,
waarbij met behulp van mitigerende maatregelen de aanwezige ecologische en landschappelijk waarden zoveel mogelijk gespaard zullen worden;
het uitwerken van het nee-tenzij principe van de voorgenomen activiteit aan de hand
van het stappenplan;
het kwantitatief en kwalitatief beschrijven van de compensatie en welke compenserende maatregelen er genomen zullen worden.

Mede naar aanleiding van inspraak en advies op genoemde tracénota/MER heeft de
provincie besloten de m.e.r.-procedure niet af te sluiten, maar door te laten lopen ten
behoeve van de POL-aanvulling.
Dit MER past derhalve binnen de in 1999 gestarte m.e.r.-procedure voor N293. Gezien de
(ten opzichte van de tracénota/MER uit 2000) sterk gewijzigde inhoud is er voor gekozen
dit rapport niet te presenteren als een aanvulling, maar als een nieuw rapport. Om
verwarring te voorkomen is als titel gekozen MER N293 (Oosttangent Roermond). Bij het
vervaardigen van dit MER is de tracénota/MER N293 uit 2000 als startpunt genomen.
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Het MER is opgesteld op basis van de richtlijnen en er is rekening gehouden met het
toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. en met het POL
Het doel van dit MER is om de verschillende belangen, waaronder het milieubelang een
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

1.3

Planologische inpassing: aanvulling op het POL
In het POL van juni 2001 heeft de provincie Limburg haar beleid vastgelegd voor de
inrichting en kwaliteit van de fysieke omgeving in Limburg.
•
In de bestuursovereenkomst met betrekking tot het MIT-pakket met het Rijk heeft de
provincie Limburg zich verplicht tot de aanleg van N293 (Oosttangent Roermond) en
N280-oost. In het POL is vastgelegd waarom N293 (Oosttangent Roermond) nodig is.
Met betrekking tot 'nut en -noodzaak' van N293 (Oosttangent Roermond) wordt
opgemerkt dat dit door de ondertekening van de bestuursovereenkomst nr. LB 5846 op 2
december 1999 reeds breed (Kabinet, Tweede Kamer) is onderkend.
De provincie neemt mede op basis van dit MERen de daarop uitgebrachte inspraakreacties en adviezen een besluit over het tracé voor N293 (Oosttangent Roermond) alsmede
over de uitvoering van de weg.
Het voorkeurstracé van N293 (Oosttangent Roermond) dient een formele status te krijgen
en wordt opgenomen in de aanvulling op het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POLaanvulling). In het POL worden ook besluiten genomen over de compensatie van
(natuur)waarden die verloren gaan. Daarna vindt verdere planologische regeling plaats op
basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (o.a. bestemmingsplan).
Voor de POL-aanvulling wordt de procedure tot herziening van een streekplan gevolgd. Bij
dit eerste ruimtelijk besluit dient een milieueffectrapport ter visie te worden gelegd. De
tracékeuze, zoals opgenomen in de aanvulling op het POL, krijgt aldus een planologische
verankering.
De POL-aanvulling en dit MER worden gelijktijdig ter visie gelegd. Op beide documenten
kan door een ieder ingesproken worden.

1.4

Leeswijzer
Dit MER bestaat uit een hoofdrapport waaraan bijlagen een kaarten zijn toegevoegd. In
bet bijlagerapport is ook de referentielijst en de lijst van begrippen en afkortingen opgenomen. Daarnaast is een samenvatting opgesteld. Bij het MER behoort een achtergrondrapport, waarin is beschreven op welke wijze de alternatieven en varianten tot stand zijn
gekomen.
In dit MER is het beleids- en besluitvormingskader vermeld (hoofdstuk 2), met vervolgens
de beschrijving en waardering van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen
(hoofdstuk 3). Dit resulteert in de probleemanalyse en de doelstelling voor N293 (Oosttangent Roermond) in hoofdstuk 4. Na de beschrijving van de ontwikkeling van de
alternatieven van N293 (Oosttangent Roermond) in hoofdstuk 5 volgt in hoofdstuk 6 een
algemene inleidingopde wijze waarop de effecten zijn beschrevenen beoordeeld. In de
volgende hoofdstukken (7 t/m 12) is per (milïeujthema de effectbeschrijving en beoordelingvan de alternatieven behandeld. In hoofdstuk 13 is een beoordelingen vergelijking
van n de alternatieven en varianten opgenomen. Het meest milieuvriendelijk alternatief is
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ontwikkeld en beschreven in hoofdstuk 14. In hoofdstuk 15 zijn leemten in kennis
beschreven.
In hoofdstuk 16 is een aanzet tot het evaluatieprogramma beschreven.
Achter in het rapport zijn kaarten opgenomen. Eén van de bijlagen bevat een overzicht van
begrippen en afkortingen.
Als zoekgebied is in dit MER beschouwd het gebied dat als zodanig is aangeduid in het
POL. Het studiegebied voor dit MER is groter, namelijk het gebied waar als gevolg van
N293 (milieu)effecten kunnen optreden. Het zoekgebied is aangegeven op kaart A2.

IL,
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Beteids- en besluitvormingskader
2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk is het vigerend beleidskader, samen met algemene milieudoelstellingen,
beschreven voor het studiegebied: het zuidoostelijk deel van Roermond en het gebied
tussen Roermond, Melick en het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. Vervolgens is
aandacht besteed aan de besluitvorming die reeds heeft plaatsgevonden ten aanzien van
N293 {Oosttangent Roermond) en aan het vastgestelde beleid in het gebied, dan wel
beleid dat binnen afzienbare tijd vorm zal krijgen. De nog te nemen besluiten (het vervolg
van de procedure) volgen in de slotparagraaf van dit hoofdstuk.

2.2

Beleidskader
In dit deel is aandacht besteed aan de streefbeelden en beleidsdoelen zoals deze door de
verschillende overheden zijn opgesteld. Hierin wordt duidelijk wat de verschillende
overheden voor ogen hebben bij de ontwikkeling van het studiegebied. Samenvattend
zijn per aspect de belangrijkste beleidsdoelen opgesomd.

2.2.1

2.2.1.1

Liefde voor Limburg, Provinciaal Omgevingsplan

Limburg (POL)

POL: algemene informatie
In deze paragraaf zijn de voor dit MER relevante passages van het het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL) (Provincie Limburg, 2001) samengevat. Het POL is door
Provinciale Staten op 29 juni 2001 vastgesteld, in het POL heeft de provincie haar beleid
vastgelegd voor de inrichting en kwaliteit van de fysieke omgeving. Het POL is een
integraal plan voor het omgevingsbeleid voor het grondgebied van de provincie Limburg.
Dat houdt in dat het POL tegelijkertijd een streek-, milieubeleids-, waterhuishoudings-,
verkeers- en vervoers- en grondstoffenplan is. Het POL vervangt een aantal strategische
plannen, onder andere het Provinciaal Mobiliteitsplan 1996-1999, het Streekplan Noorden Midden Limburg 199A, het Milieubeleidsplan 1995 en het Waterhuishoudingsplan
1995-1999, waarvan in het vervolg van het POL niet is afgeweken.
Het plan geldt vanaf 2001 voor een periode van acht jaar, In het omgevingsplan zijn de
hoofdlijnen uit alle beleidssectoren samengebracht in één toekomstbeeld dat nadrukkelijk rekening houdt met ontwikkelingen op het gebied van economie, cultuur en welzijn.
Getracht wordt de volgende doelstelling te bereiken:
•

•

eenheid in beleid: vanuit de beleidssectoren ruimte, milieu, water, mobiliteit,
economie en welzijn, om een betere sturing te geven aan de gewenste ontwikkelingen;
selectiviteit van beleid: zodat de provinciale beleidsopgaven zich concentreren op die
zaken waar de provincie zich sterk voor maakt.

In het POL geeft de provincie aan hoe zij de kwaliteiten van Limburg op het gebied van
natuur en landschap minstens wil behouden en zo mogelijk nog verbeteren. Maar er moet
ook ruimte zijn voor bedrijvigheid, voor landbouw, voor wonen, sport en ontspanning en
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voor toerisme en recreatie. Dat vraagt om ruimte voor dynamiek. Een veilige en gezonde
leefomgeving is een var de belangrijkste uitdagingen van het POL. Maar ook de bereikbaarheid verdient extra aandacht. Waar kan het openbaar vervoer versterkt worden en
hoe voorkomen we dat het wegennet dichtslibt? Tegen deze achtergrond is het hoofddoel
van het omgevingsbeleid de duurzame ontwikkeling van de kwaliteitsregio Limburg.
Omdat de maatschappij complex is, is een integrale benadering van de kwaliteitsvraagstukken nodig voor de duurzame ontwikkeling van de kwaliteitsregio Limburg. Hierbij
gaat het om de verbetering van de:
•

•

natuur-en milieukwaliteit:
-

versterken van de biodiversiteit en regeneratievermogen van de natuur;

-

zuinig zijn op de groene open ruimte;
landschap en cultureel erfgoed als dragers van de Limburgse identiteit;

economische kwaliteit:
verankering in economische clusters in Limburg;
-

"

vernieuwing van de economie;

bereikbaarheid;
sociale en culturele kwaliteit:
een gezonde en veilige leefomgeving bieden;
-

zorgen voor materiële welvaart;

-

toegang tot wonen en zorg.

Het beleid is er op gericht om in Limburg als geheel deze kwaliteiten zo evenwichtig
mogelijk te laten groeien. Om dit te bereiken stuurt het POL op een selectie van thema's,
die kritische kwaliteiten worden genoemd. Dit zijn cruciale kwaliteitsaspecten die zonder
extra aandacht te veel onder druk staan.

2.2.1.2

Kwaliteitsprofïelen
Limburg dreigt tengevolge van verstedelijking en intensief ruimtegebrek eentoniger en
eenvormiger te worden. Aangezien dit een vermindering van de kwaliteit tietekent, is de
zorg voor diversiteit en verscheidenheid een belangrijk element in het beleid. Om die
variatie te bewerkstelligen worden in Limburg vier "kwaliteitsprofïelen" onderscheien
elk met een eigen ontwikkelingsinrichting. Deze kwaliteitsprofielen zijn:
•

•

•

•
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stedelijke dynamiek:
in deze gebieden zal de stedelijke dynamiek in Limburg worden opgevangen; de
provincie beperkt zich vooral tot het toezien op een goede spreiding van strategische
voorzieningen over verschillende stedelijke gebieden en het minstens zo gelijk blijven van het aandeel van de woningvoorraad ten opzichte van het omliggende landelijk gebied.
dynamiek landelijk beleid:
dynamiek heeft hier vooral betrekking op de ontwikkeling binnen de landbouw en het
bieden van ruimte voor de niet-grondgebonden landbouw binnen de algemeen geldende water- en milieuvoorwaarden;
waardevolle regionale landschappen:
hierbinnen wordt een hoog kwaliteitsniveau nagestreefd onder meer door accent te
leggen op ruimte voor natuurontwikkeling en watersystemen en de extensivering van
de landbouw;
ruimte voor de rivier:
dit profiel heeft betrekking op het winterbed van de Maas.
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Stadsregio Roermond
In hel POL is specifiek aandacht besteed aan de Stadsregio Roermond. In deze paragraaf
is dit samengevat.
Karakteristiek
De stadsregio Roermond bestaat uit de gemeenten Roermond, Echt en Maasbracht
voorzover gelegen tussen de Maas en Rijksweg 73-Zuid/A2 aan de oostzijde. Ook een
gedeelte van de gemeente Roerdalen valt binnen deze regio. Voor een groot is er sprake
van een min of meer verstedelijkte zone. Door de aanleg van Rijksweg 73-2uid en de
ontwikkeling van het bedrijventerrein St-)oost tussen Echt en Maasbracht wordt het
verstedelijkte karakter nog versterkt.
Buiten de stad Roermond zijn stedelijke uitlopers ontstaan. In oostelijke richting is dit het
bestaande bedrijventerrein Heide-Roerstreek, de in ontwikkeling zijnde uitbreiding van
het bedrijventerrein (zuidelijk van de Keulsebaan) en het geprojecteerde woninggebied bij

Melick.
De centrumstad Roermond heeft te maken met een hoge werkloosheid, met name in de
lagere segmenten van de arbeidsmarkt. Dit gaat gepaard met een verzwakking van de
sociale structuur, veel kansarme allochtonen, sociale onveiligheid en een sterke concentratie van sociale woningbouw in deze stad. De stad Roermond maakt deel uit van het nog
in ontwikkeling zijnde stedelijke netwerk Noord- en Midden Limburg.
Kwaiiteitsprofiel en perspectief
Voor de stadsregio Roermond geldt in het POL het kwaliteitsprofiel stedelijke dynamiek.
De gebieden binnen dit profiel zijn bedoeld voorde opvangvan de stedelijke dynamiek
van Limburg. Zo ook voor de aanleg van wegen in het kader van het regionaal verbindend
wegennet.
De opgavert voor de stadsregio Roermond
De stad Roermond vervult in de Stadsregio een centrale rol voor wonen, werken, voorzieningen en cultuur. Echt heeft een aanvullende functie. Binnen de stadsregio kunnen
srtedelijke functies uitgewisseld worden. Als uit het regionale Volkshuisvestingsplan
blijkt dat de sociale woningbouw anders over de stad verdeeld moet worden, denken we
vooral aan inbreidingsiocaties in Echt en Maasbracht. Herstructurering van verouderde
stadswijken is voor Roermond belangrijk. In het volkshuisvestingsbeleid moet rekening
worden gehouden met de deconcentratie van instellingen voor verstandelijk gehandicapten en de woningbehoefte voor oud-schippers. De voordelen van de Maas worden
verder uitgebouwd via de plannen Roerdelta en Ooiderveste.
Ruimte voor bedrijvigfjeid
•
In Roermond is in 2001 een factory Outlet Centre (FOO gevestigd, ook wel Designer
Outlet Centre (DOC) genoemd. Ook kunnen in Roermond hoogwaardige kantoren
worden gevestigd.
•

bbdl3v>n239

Verbeteren regionale bereikbaarheid:
Door de aanleg van N293 (Oosttangent Roermond) en N280-oost zal de bereikbaarheid belangrijk verbeteren. Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen
Rijksweg 73-Zuid, de Keulsebaan en de Heinsbergerweg. Hel bedrijventerrein HeideRoerstreek krijgt zo een goede ontsluiting op het nationaal en regionaal wegennet en
het stedelijk wegennet wordt ontlast. Voor het gebied ten oosten van Roermond is
door Rijk, provincie en de gemeente Roermond een integrale Natuurvisie opgesteld.
Daarin zijn de compensatiemaatregelen gegeven voor onder andere de wegenprojec-
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ten in dit gebied. Het gaat hierbij om realisering van SOG ha natuur, aanvullend op de
Ecologische Hoofd Structuur (EHS).
Verdere ontwikkelingvan omgevingskwaliteiten:
Een goed omgevingskwaliteit is belangrijk als stimulans voor cultuur-, koop- en watertoerisme in de stadsregio. De verbindingen tussen Maasdal en het WCL-gebied en
de diverse watersystemen worden verder ontwikkeld.
Toerisme en recreatie:
De regio mist nog een eenduidig toeristisch imago. Er moet worden samengewerkt
met de aangrenzende regio's. Roermond moet de positie als toeristische centrumstad
verder ontwikkelen. De Maasplassen worden in het kader van de waterrecreatie als
speerpunt gezien. Hier zijn mogelijkheden voor uitbreiding van jachthavens, oevergebonden verblijfsrecreatie en dagrecreatieve elk-weer-voorzieningen.

2.2.2

MIT-pakket (pakket Via Limburg)
Met het Rijk zijn afspraken gemaakt over de (versnelde) aanleg van Rijksweg 73-ZuJd,
Rijksweg 74, N293 (Oosttangent Roermond) en N280-oost. Deze wegen zullen uiterlijk
eind 3007 gereed zijn. Op 29 oktober 1999 hebben Provinciale Staten ingestemd met het
MIT-pakket tussen het Rijk en de Provincie Limburg.
De N293 (Oosttangent Roermond) wordt in dit pakket omschreven als zijnde de regionale
verbinding tussen Rijksweg 73-Zuid (vanaf de aansluiting bij de Koninginnelaan) met de
Keulsebaan N570 (Roermond-Rothenbach) en de Heinsbergerweg N293 (RoermondPoste rholt).
Voor Rijksweg 73-Zuid is op 3 maart 1995 op Rijksniveau een besluit over het tracé
genomen, dat geen besluit is op basis van de Tracéwet. Het geplande tracé is vastgelegd
in het Streekplan Noord- en Midden Limburg en is zonder heroverweging overgenomen in
het POL. Het tracé van Rijksweg 73-zuid moet nog planologisch worden verankerd in
bestemmingsplannen.
Rijksweg 7A moet als onderdeel van een achterlandverbinding zorgen voor een goede
aansluiting tussen het Nederlandse net van autosnelwegen en Bundesautobahn 61
waarmee de bereikbaarheid van Midden- en Zuid-Duitsland zal verbeteren. Met het oog
op de aanleg van Rijksweg 74 is een gecombineerde Tracéwet/m.e.r.procedure doorlopen. Het ontwerp-tracébesluit over Rijksweg 74 moet nog worden gepubliceerd. Vooi
N293 (Oosttangent Roermond) en N280-oo5t zijn zoekgebieden in het POL opgenomen.
Via aanvullingen op het POL worden binnen de zoekgebieden de begrenzingen van de
tracés nader bepaald.
Met de feitelijke aanleg van één van de vier genoemde projecten wordt uiterlijk gestart op
1 januari 2003. De uiterste termijn van oplevering van deze projecten is 31 december
2007.
De beoogde maatschappelijke effecten van het MIT-pakket zijn verbetering van de verkeersafwikkeling, verkeersbeheerstng en verkeersveiligheid in Limburg vanwege het
maatschappelijk belang dat gehecht wordt aan bereikbaarheid, leefbaarheid en betaalbaarheid.

2.2.3

Provinciaal Grotestedenbeleid Umburg
Het POL omvat integraal beleid op ruimtelijk, sociaal en economisch vlak, mei name op de
fysische aspecten ervan. Het POL is op het niveau van beleidslijnen uitgewerkt voor de
regio Roermond. De intensivering van het stedelijk beleid in Roermond wordt vorm

Mad 1 * ««n 239

pro|HlnMnA62-R-U4

MER N293 (OostUngcnl Ro«rmoFuO

augustus 2002, d f f l n i l i e f

Hoofdrapport

oranjewoud

nw d>tinttieF r « c r v e , d o c

gegeven op basis van een gezamenlijke inzet van de gemeente Roermond en de provincie
Limburg, Beide overheden staan hierbij een strategische alliantie - partnership - voor en
gaan geen traditionele subsidierelatie aan. Met onderscheid is met name gelegen in het
streven naar synergie, naar een win-win situatie. Op basis van een hoog doch realistisch
ambitieniveau is een bestuursovereenkomst ondertekend tussen beide overheden inzake
het Provinciaal Grotenstedenbeleid Limburg. In dit beleid worden de volgende programmaonderdelen als prioritair aangemerkt:
•

de sociale ontwikkeling en vitalisering van de kanswijken het Roermondse Veld en de
wijken de Kemp en Kitskensberg/Heide;

•

de revitalisering van het bestaande bedrijventerrein Roerstreek, de stimulering en
(door-) ontwikkeling van de bedrijventerreinen Keulsebaan en het zorgdragen van een
goede ontsluiting op het nationale en regionaal verbindend wegennet;
voor de financiering van de uitvoering van de afspraken uit deze bestuursovereenkomst zijn de volgende middelen beschikbaar:

•

-

2.2.4

2.2.4.1

een bedrag van € 1,35 min door de provincie Limburg;
een inspanningsverplichting van de provincie Limburg om eenzelfde bedrag in
te zetten aan provinciale beleidsdoelen en programma's gekoppelde reguliere
middelen;
de totale bijdrage van de gemeente is minimaal gelijk aan de totale bijdrage
van de provincie Limburg.

Verkeer en Vervoer

Rijksbeleid
In hel Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (Vaw, VROM, 1990) zijn leefbaarheid
en bereikbaarheid de centrale thema's waarop het beleid zich concentreert. Geleiding
van de automobiliteit en beperking van de groei van automobiliteit worden genoemd om
de groei van autoverkeer (met de nadelige gevolgen) binnen de perken te houden.
Voor de aanleg van Rijksweg 73-Zuid is gekozen vanwege de toenemende problemen in
het gebied tussen Venlo en Echt als gevolg van een ontoereikende en diffuse wegenstructuur (V&W. 1995). Deze problemen zijn ondermeer:
•

structuur:

•

een verstoorde, diffuse en kwetsbare verkeersafwikkeling als gevolg van een
ontbrekende vitale schakel in het nationaal verbindend wegennet;
een onevenredig zware aantasting van de sociaal economische potenties als
gevolg van filevorming, stremmingen en belastingen op het totale wegennet;
~
kwetsbare en overbelaste maaspassages als gevolg van de verkeersverdeling;
leefbaarheid:
-

de verkeersonveiligheid neemt toe, terwijl landelijk de verbetering van de
verkeersveiligheid wordt nagestreefd (de bestaande wegenstructuur in Noorden Midden Limburg kent een hoog aantal verkeersslachtoffers);

-

•

de sociale barrièrewerking: in de kernen zijn de N271 en de N273 moeilijk
oversteekbaar (dwars door dorpskernen);
de geluidhinder: er is sprake van hoge geluidsbelastingen op plaatsen waar de
verschillende verkeersaders woonkernen doorkruisen;
bereikbaarheid:

-
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door de noodgedwongen menging van verkeerssoorten (landbouwverkeer, niet
gemotoriseerd verkeer, vrachtverkeer, personenauto's, bouwverkeer e.d.) en
de daaraan verbonden verkeersregeling zijn de reistijden gemiddeld ongekend
hoog;
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-

met name de kernen, bedrijventerreinen en attracties zijn hierdoor slecht
bereikbaar in het gebied;

de bipolaire stedelijke gebieden Venlo en Roermond zijn hierdoor ook slecht
bereikbaar.
Om de problemen structureel te kunnen verminderen is de aanleg van Rijk5weg73-zuid
absoluut noodzakelijk.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1999-2003 (MIT^ (V&W, 1998) is
N293 (Oosttangent Roermond) opgenomen in een totaalpakket van projecten waarmee de
verkeersproblemen in Noord- en Midden-Limburg worden aangepakt (het 'MIT-pakket").
In het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid (MPV4) is de aandacht gericht op
samenwerking, versnelde implementatie van Duurzaam Veilig en permanente educatie en
handhaving. In het Startprogramma Duurzaam Veilig (V&W, IPC, UvW, VNG, 1997) wordt
de aanpak van de verkeersonveiligheid een serieuze impuls gegeven. Het programma
bevat afspraken over verkeersrelaties in relatie tot de categorisering van de wegen.

2.2.4.2

IJzeren Rijn
Tussen Antwerpen en Dursburg ligt het historisch tracé van de IJzeren Rijn, Tot 1991 is
deze in gebruik geweest. Onderdeel hiervan is de spoorlijn tussen Roermond en
Mönchengladbach. Door de Belgische regering is verzocht het historische tracé van de
IJzeren Rijn te reactiveren. In Nederland wordt de reactivering niet zonder meer mogelijk
geacht, met name omdat een deel van de spoorlijn door het Nationaal Park De Meinweg in
de gemeente Roerdalen loopt. Om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek is
besloten een tracéprocedure te doorlopen naar een reactivering en de mogelijke alternatieven die het Nationaal Park De Meinweg ontzien. De Startnotitie MER voor de IJzeren Rijn
is op 15 november 1999 ter visie gelegd. De Trajectnota/MER is op 15 mei 2001
vrijgegeven voor inspraak. Op 13 november 2001 heeft de minister van Verkeer en
Waterstaat, op grond van de Tracéwet, de Tweede Kamer bericht dat de besluitvorming
met betrekking tot de IJzeren Rijn is uitgesteld.

2.2.4.3

Provinciaal beleid
In het Provinciaal Mobiliteitsplan (PMP) (Provincie Limburg, 1996), integraal opgenomen
in het POL, staat de organisatie van de mobiliteit en de beperking van vermijdbaar
(vracht)autogebrüik voorop. Het aanpassen en sluiten van het regionaal verbindend
wegennet is hiervoor een essentiële voorwaarde. Tezamen met het nationale wegennet
worden hierop de hoofdverkeersstromen gebundeld zodat het onderliggend wegennet
wordt ontlast van onnodig verkeer. Vanuit deze opzet is een verkeersveilige vormgeving,
inrichting en gebruik mogelijk.
Het regionaal verbindend wegennet voorziet in de verbinding tussen steden, verzorgingskernen en economische en recreatieve centra in regionaal opzicht. Wegen horend bij het
regionaal verbindend wegennet mogen in principe niet overgaan in lokale wegen omdat
dit het verbindende karakter aantast en voor de weggebruiker een diffuus verkeersbeeld
oproept. Het streven van de provincie is om het regionaal verbindend wegennet zo veel
mogelijk sluitend te maken (Provincie Limburg, 1998). De richtlijnen in de Beleidsnota
Regionaal Verbindend Wegennet zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op bestaande
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provinciale of landelijke richtlijnen, zoals de Richtlijnen Ontwerp Niet Autosnelwegen
(RONA) en het A 5 W 1996 van het CROW (Aanbevelingen voor verkeersvoorzreningen
binnen de bebouwde kom), in deze beleidsnota is aangegeven dat het lange afstandsverkeer op het regionaal verbindend wegennet zo snel mogelijk en soepel moet kunnen
doorstromen naar het nationaal verbindend wegennet (autosnelwegennet) en het regionaal verbindend wegennet zoveel mogelijk verschoond moet blijven van het korte
afstands-en bestemmingsverkeer. Dit verkeer moet zoveel mogelijk door lokaal bedienende wegen worden verwerkt. Deze regionaal verbindende wegen liggen in principe
zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom en hebben een snelheidsregime van 80-100
km/uur. Bij een situering binnen de bebouwde kom geldt een snelheidsregime van 50
km/uur. Deze regionaal verbindende wegen kunnen als volgt worden ingedeeld:
•

•

•

Compartiment B I : sterke uitwisseling met de omgeving;
de weggebruiker ervaart de verkeerssituatie op basis van een hoge mate van verkeersuitwisseling met de omgeving als gevolg van veelal dominante ontsluitingen van
o.a. bedrijfsterreinen en ontsluitingswegen van woonkernen; meestal zijn dit wegen
in de nabijheid van het stedelijk gebied;
Compartiment B2: beperkte uitwisseling met omgeving;
de weggebruiker ervaart een (half-)open landschap en verwacht weinig verstoringen
in de verkeersafwikkeling; er is veel meer sprake van een sterke visuele relatie met de
omgeving; vanuit de omgeving zijn er geen (fysieke) belemmeringen om tot een ideaal wegontwerp te komen; de omgeving bestaat veelal uit landbouwgebied of een
open of gesloten (bebost) gebied; het snelheidsregime binnen de bebouwde kom is
50 km/uur en buiten de bebouwde kom 80 km/uur;
Compartiment B3: geen uitwisseling met omgeving;
voor dit compartiment geldt dat de weggebruiker een zeer sterke verkeersfunctie
ervaart; dit wordt vooral veroorzaakt door de vormgeving van de weg: enkelbaans
autoweg (één rijstrook per rijrichting) met ongelijkvloerse kruisingen of een dubbelbaans autoweg (twee rijstroken per richting) en vrijwel geen rechtstreekse aansluitingen van bebouwing; door deze vormgeving blijft de uitwisseling met de omgeving
beperkt tot de kruisingen en heeft de weg in principe een snelheidsregime van 80100 km/uur; een snelheidsregime van 70 km/uur is op incidentele weggedeeltes
toegestaan.

In het PMP, integraal opgenomen in het POL, is de aanleg van de N293 (Oosttangent
Noord) tussen de N570 en Rijksweg 73-Zuid als uitvoeringsproject opgenomen ter
verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. De SI. Wirosingel vormt hierin de regionale verbinding tussen Rijksweg 73-Zuid en N293 (Heinsbergerweg). Echter als gevolg van het vervallen van de parallelle Roerkruising is in het kader van
de mitigerende maatregelen Rijksweg 73-Zuid/Roermond besloten deze functie te
verleggen naar een nieuwe kortsluiting tussen de N570 (Keulsebaan) en N293 (Heinsbergerweg) de zgn. Oosttangent-Zuid. Hiermee wordt hetzelfde effect bereikt, namelijk het
beperken van het verkeer op het onderliggende wegennet in de omgeving,
In het Meerjaren Infrastructuur Programma (MIP) 1999-2002 (Provincie Limburg, 1998) is
N293 (Oosttangent Roermond) opgenomen in de verkenningentabel "Tijdvariabele
projecten" en als reserveproject (waarvoor nadere verkenning nodig is) in het Ondersleuningsprogramma Regionale Infrastructuur. De Oosttangent Noord is opgenomen als
project in de door Provinciale Staten ingestelde 'Reserve Grote Infrastructurele Werken'.
Op dit moment lopen er voor de Provincie Limburg enkele "MEGA-projecten" waaraan een
substantiële financiële bijdrage wordt geleverd zoals;
1.

Bottleneck Infrastructuur meteen provinciale bijdrage van € 28,60 mlnen een
bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken van € 6 2 , 1 7 min ;
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MlT-pakket {Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, N280-oost & N293(0osttangent
Roermond)) met een provinciale bijdrage van € 29,95 min en een bijdrage van de
regio van € 2 2 , 2 2 min..

Hieruit blijkt, dat het om een uitzonderlijke en unieke opgave voor de Provincie gaat.
Alleen al het budget van N293 (Oosttangent Roermond) is even groot als de totale
reguliere jaarlijkse uitgaven in de wegensector van de provincie.
Goederenvervoer via spoor en water
In het PMP, integraal opgenomen in het POL, wordt ondermeer ingezet op het realiseren
van een daadwerkelijke verschuiving van het goederenvervoer over de weg naar spoor en
water. Voor het bovenregionale bedrijventerrein Heide-Roerstreek is een bevordering van
het spoor ter plaatse niet haalbaar gebleken. Venlo en Born vormen de overslaglocaties
tussen weg, spoor en water. Mogelijk dat het geprojecteerde bovenregionale bedrijventerrein tussen Roermond en Echt hiervoor ook geschikt is. Goede wegrelaties met Echt en
Venlo zijn daarom voor het bovenregionale bedrijventerrein Heide-Roerstreek van groot
belang. De N293 (Oosttangent Roermond) kan hierin een wezenlijke functie vervullen.
Regionaal Verbindend Wegennet
In het POL is aangegeven dat de bereikbaarheid van Limburg op de schaal van Europese
regio moet worden gegarandeerd. Daarvoor is het noodzakelijk dat het internationale, het
nationale en provinciale netwerk van wegen compleet wordt gemaakt. De provincie Limburg is verantwoordelijk voor het regionaal wegennet. Delen van dit wegennet kunnen
daardoor een goede aanvullende functie vervullen voor het (inter)nationale en stedelijk
verkeer. De provincie Limburg hanteert de strategie die aansluit bij het NWP (deel 3
kabinetsstandpunt). Dit houdt o.a. in

2.2.4.4

•

goed beheer en onderhoud;

•
•
•

het net completeren met de ontbrekende schakels;
optimale benutting door technische en organisatorische maatregelen;
zonodig prijsmaatregelen;

•

alleen nog in het uiterste geval aanleg van nieuwe wegen.

•

In de komende jaren is ongeveer 20 km aan nieuwe verbindingen noodzakelijk.
Nieuwe infrastructuur is daarna nog alleen aan de orde wanneer benuttingsmaa^
gelen (betere organisatie en technische maatregelen) tekortschieten. Het beheer van
wegen die geen functie meer vervullen in hel regionaal verbindend wegennet worden
overgedragen aan de betreffende gemeente. Één van deze nieuwe verbindingen is
N293 (Oosttangent Roermond).

Lokaal beleid
Voor de gemeente Roermond zijn het waarborgen van de bereikbaarheid en de leefbaarheid belangrijke speerpunten. De doelen, die de gemeente Roermond nastreeft, zijn in het
Verkeers- en Vervoersplan Roermond, beleidsnota (Gemeente Roermond, 2001)
omschreven als:
1.
2.
3.
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het bevorderen van de verkeersveiligheid, afname van verkeersdoden en gewonden
(ziekenhuisopname);
het verminderen van congestie en verhogen bereikbaarheid van (economische)
centra;
stabilisatie van de groei van het aantal kilometers met personen- en vrachtauto's op
het gemeentelijk wegennet;
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4.
5.
6.

bevordering fietsverkeer;
bevordering gebruik collectief vervoer;
terugdringen van geluidhinder ten gevolge van verkeerslawaai en luchtverontreiniging door wegverkeer.
Bij de gemeente Roermond is in maart 2001 de structuurvisie Roermond (Gemeente Roermond, 2001) door de gemeenteraad vastgesteld waarin de projecten van het MIT pakket
zijn geprojecteerd op de toekomstige ontwikkeling in Roermond (o.a. ten aanzien van
verkeer en vervoer). In deze structuurvisie wordt ingezet op een nieuw aan te leggen tracé
vanaf de aansluiting met Rijksweg 73-Zuid, ter hoogte van de Koninginnelaan en de
Heinsbergerweg.
Voor dit MER zijn op lokaal niveau voornamelijk de concrete ontwikkelingen in verband
met de aanleg van Rijksweg 73-Zuid van belang. Deze rijksweg wordt aangesloten op de
lokale hoofdwegenstructuur van Roermond, waarbij een directe aansluiting van de
Keulsebaan op Rijksweg 73-Zuid/Koninginneiaan onderdeel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur. Deze aansluiting geeft invulling aan de tweede gemeentelijk doelstelling,
namelijk het waarborgen van de bereikbaarheid van het economische belangrijke
bedrijventerrein Heide-Roerstreek.
Voor het fietsverkeer wordt in de gemeentelijke gewenste fietsstructuur een verbinding
geprojecteerd onder de aansluiting van Rijksweg 73-Zuid (Ier hoogte van de Ambachtsingel), parallel aan de St-Wirosingel en daarna via de Heidebaan naar de Keulsebaan.
Deze verbinding ligt in de lijn van het uitgangspunt dat het fiets-basisstelsel directe verbindingen dient te hebben met onder andere de industrie- en bedrijventerreinen.

2.2.4.5

Samenvatting
Samengevat hebben de beleidsdoelstellingen verkeer en vervoer betrekking op:
•

•
•

•
•

2.2.5

betere organisatie van de mobiliteit, verschuiven van weg naar water en spoor,
terugdringen automobiliteit, beperking groei aantal autokilometers, met name als
alternatieven voorhanden zijn (SW11, POL, Verkeers- en Vervoersplan Roermond);
zorgen voor een optimale bereikbaarheid en het geleiden van de mobiliteit (POL);
verbetering van ontsluiting en waarborgen bereikbaarheid van het bedrijventerrein
Heide-Roerstreek op Rijksweg 73-Zuid (POL, MIP, Verkeers- en Vervoersplan Roermond);
sluitend maken regionaal verbindend wegennet (POL);
beperking verkeer op lokale wegen in de omgeving (POL);

•
•

bevordering verkeersveiligheid (POL, Verkeers- en Vervoersplan Roermond);
aanleg van zo direct mogelijke fietsverbindingen naar industriegebied RoerstreekNoord (gemeentelijk Ver keersstructuurplan);

•

aanleg van een regionale verbindingsweg tussen Rijksweg 73-Zuid, de Keulsebaan
(N570) en de Heinsbergerweg (N293).

Bodem en water
Het milieubeleid van de provincie Limburg is vastgelegd in het POL. De regelgeving is
opgenomen in de Provinciale Milieuverordening Limburg (Provincie Limburg, 1995), welke
integraal is opgenomen in het POL. Binnen deze verordening worden milieubeschermingsgebieden en richtlijnen voor de bescherming van deze gebieden aangegeven.
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Beleid inzake de waterhuishouding is landelijk vastgelegd in de 4 ' Nota Waterhuishouding (Vaw. 1998). De provincie heeft de landelijke beleidslijnen (zoals omschreven inde
vorige nota's, namelijk de 3* Nota Waterhuishouding en Evaluatienota Water) vertaald in
provinciaal beleid. Dit beleid is ook vastgelegd in het POL en wel in de onderstaande
onderwerpen:
1.

terugdringen van verontreiniging;

2.
3.

inrichting van watersystemen;
gebruik van water (stand still);

4.

bestuurlijke organisatie en instrumenten.

Inhoudelijk zijn de volgende standpunten geformuleerd, die hier van toepassing zijn:
1 . terugdringen van verontreiniging:
speerpunten ten aanzien van grond- en oppervlaktewater zijn: beperking van vuilemissie uit ©verstörten van rioolstelsels en aanpak van diffuse bronnen in milJeubeschermingsgebieden ten behoeve van de verbetering van de oppervlaktewater- en
grondwaterkwa liteit;
ten aanzien van de bodem is het doel multifunctioneel gebruik;
2.

(her)inrichting van watersystemen:
doel is biologisch gezonde watersystemen te krijgen; kernactiviteit is het beekherstel; overige activiteiten zijn aanpak van urgente waterbodemsaneringsgevallen, aanpak erosieproblematiek (erosiebestrijdende teeltsystemen), en wateroverlast (regenwaterbuffers);

3.

gebruik van het water:
speerpunten zijn: reductie laagwaardig watergebruik, afremmen c.q. reduceren van
grondwateronttrekkingen en het anti-verdrogingsbeleid dat gericht is op het voorkomen van verdere aantasting en het herstel van de grondwaterafhankelijke natuurgebieden; het beleid is gericht op waterretentie en waterconservering.

4.

bestuurlijke organisatie en instrumenten:
gericht op integraal waterbeheer en dient een goede afstemming en samenwerking
tussen de kwantiteits- en kwaliteitsbeheerder op strategisch niveau en uitvoerend
niveau gerealiseerd te worden; het is noodzakelijk gebleken om tot een meer integrale benadering (ruimte-water-milieu) op het niveau van deelwatersystemen te komen; op planniveau is hieraan invulling gegeven middels het vaststellen van onder
andere milieubeschermingsgebieden, anti-verdrogingsprojecten en grondwater
beschermingsgebieden.

Op enkele plaatsen in het studiegebied zijn verdrogingsverschijnselen waargenomen (op
stellen staande elzen ter plaatse van broekbos). Deze gebieden zijn binnen het provinciaal beleid niet als een prioritair verdrogingsproject opgenomen, maar krijgen binnen het
peilbeheer van het Waterschap Roer en Overmaas wel aandacht. Het peilbeheer is erop
gericht de grondwaterstanden binnen deze gevoelige gebieden op het gewenste peil te
krijgen en te houden ter bescherming en conservering van de ecologisch waardevolle
vegetatie.
Het studiegebied ligt in de Roerdalslenk. Ten aanzien van boor- en graafwerkzaamheden
zijn eisen gesteld. Het is in de Roerdalslenk verboden:
1.
2.
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boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan 30 meter;
de grond te roeren dieper dan 30 meter beneden het maaiveld of deze handeling toe
te laten of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren,
waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de beschermende
werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen aantasten.
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Op het lozen van hemelwater in de bodem is het Lozingenbesluit bodembescherming
(VROM, 1997) van toepassing indien er verontreinigende stoffen zijn toegevoegd aan het
hemelwater of de concentratie aan verontreinigde stoffen in het hemelwater door een
bewerking is toegenomen. Het besluit maakt een uitzondering voor hemelwater dat
rechtstreeks naar de kant van de weg afvloeit en daar in de berm of bermsloot infiltreert,
flet lozingsbesluit is wel van toepassing indien het water wordt opgevangen in een
rioolstelsel en vervolgens middels een speciale voorziening in de bodem infiltreert. Voor
het mogen infiltreren middels dergelijke voorzieningen zat een ontheffing verkregen
moeten worden en zullen zeer waarschijnlijk randvoorwaarden gesteld worden aan het
treffen van maatregelen om de kwaliteit van het te infiltreren water te verbeteren.

2.2.6

2.2.6.1

Natuur en Landschap

Europese regelgeving
Ten aanzien van de bescherming van flora en fauna is een aantal Europese verdragen en
richtlijnen van belang.
De Conventie van Bern is een verdrag, waarin de bescherming van een aantal diersoorten
is overeengekomen. De bescherming van deze soorten is met name uitgewerkt in de
Vogelrichtlijn (REG. 1979) en de Habitatrichtlijn (REG. 1992). Daarnaast legt de Conventie
van Bern een extra bescherming op diersoorten waarvoor een nationale of lokale overheid
soortenbeschermingsplannen heeft opgesteld. Voor het studiegebied geldt dit met name
voor het Dassenbeschermingsplan (LNV, 1989) voor de provincie Limburg.
De Meinweg is aangewezen als Speciale Beschermingszone (SBZ) in het kader van de
Vogelrichtlijn, die de bescherming van natuurlijk, in het wild levende vogelsoorten op
Europees grondgebied beoogt. De Vogelrichtlijn is van toepassing op vogels, hun eieren.
hun nesten en hun leefgebieden. De begrenzing van het gebied dat onder de Vogelrichtlijn is gebracht, valt grotendeels samen met de grens van het Nationaal Park De Meinweg.
Het studiegebied voor dit MER valt erbuiten (zie kaart 1,2). Daarnaast heeft de Vogelrichtlijn een algemeen beschermende werking voor vogelsoorten buiten de speciale beschermingszones
De Nederlandse regering heeft in 1998 De Meinweg aangemeld als Speciale Beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn heeft als doel
natuurlijke habitats en wilde flora en fauna te beschermen. In de Habitatrichtlijn is het
streven naar een Europees ecologisch netwerk van 'Speciale Beschermingszones' voor
alle bedreigde habitats en planten- en diersoorten (Natura 2000) vastgelegd. De exacte
begrenzing van het gebied dat uiteindelijk onder deze richtlijn valt staat nog niet vast. In
dit MER is ervan uitgegaan dat de begrenzing zal samenvallen met die van het nationaal
park De Meinweg. Dit ligt buiten het invloedsgebied van N293.
De Habitatrichtlijn heeft ook een beschermende werking voor flora en fauna buiten de
beschermingszones. Het gaat dan om de soorten die genoemd zijn in bijlage IV van de
Habitatrichtlijn; hiervoor geldt strikte bescherming van het leefgebied.
In bijlage 5 van dit MER zijn de soorten vermeld die in het studiegebied voorkomen en die
onder de Europese richtlijnen vallen (zie verder in paragraaf 3.3.5 van dit MER).
De Europese regelgeving bepaalt dat ingrepen in de leefgebieden van de beschermde
soorten slechts mogelijk zijn indien er sprake is van 'dwingende redenen van groot
•j^\fiS
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openbaar belang' en 'ontstentenis van alternatieve oplossingen'. Deze regelingen
betekenen in de praktijk een verzwaring van de nationale en provinciale regelgeving.

2.2.6.2

Rijksbeleid
In het Natuurbeleidsplan (LNV. 1990) is de ecologische hoofdstructuur (EHS) van Nederland opgenomen. Dit netwerk van natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en
ecologische verbindingen tussen die gebieden is bedoeld om een samenhangend netwerk
van gebieden met natuurwaarden te creëren, dat leefruimte biedt aan in het wild levende
planten en dieren. De nationale ecologische hoofdstructuur dient nader uitgewerkt te
worden door de provincies.
Enkele delen van het plangebied behoren tot de EHS, concreet gaat het om de Melickerheide en de natte graslanden langs de Maasnielderbeek. Bij de realisering van de EHS
spelen provincie, gemeenten, waterschappen, natuurterreinbeheerders en de Dienst
Landelijk Gebied van het ministerie van LNV een belangrijke rol.
In het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) (LNV. VROM, 1992) geldt voor de gronde
binnen de EHS een basisbescherming waarvoor hel compertsatiebeginsel is ingesteld.
Ingrepen en ontwikkelingen in en in de onmiddellijke nabijheid worden niet toegestaan
als deze de wezenlijke kenmerken of waarden aantasten. Dat betekent dat bij een aantasting van deze gronden (die op grond van zwaanvegend maatschappelijk belang nodig
is) compensatie van de schade verplicht is. Dat betekent dat de verloren gegane waarde
teruggebracht moet worden in de nabijheid van de plaats waar de aantasting plaats vindt.
Bij de compensatie geldt een toeslag in verhouding met de schade die aangericht wordt,
in bepaalde gevallen kan bovendien een financiële compensatie nodig zijn. De EHS
bestaat uit de kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en de verbindingszones. De
provincie Limburg heeft het compensatiebeginsel uit het Structuurschema Groene Ruimte
(S6R) vertaald naar een provinciale Natuurcompensatieregeling (Provincie Limburg,
1999). Hierin is vastgelegd dat een ingreep in een gebied met natuurwaarden, landschappelijke waarden of bosbouwkundige waarden alleen plaats kan vinden indien er
zwaarwegende maatschappelijke argumenten voor zijn, en indien er geen reële alternatieve locatie voor de ingreep is, het "nee-tenzij-principe". De regeling geeft aan hoe en
in welke mate compensatie van verloren waarden plaats moet vinden.
Nee-tenzij-principe:
.
A:
Vraag: gaan bij de ingreep belangrijke ecologische, bosbouwkundige en/of landschappelijke
waarden verloren?
Nee, dan is het compensatiebeginsel niet aan de orde. •
Ja, dan B.
•
B:
Vraag: gaat het om een zwaarwegend maatschappelijk en economisch belang?
Nee, dan wordtAe ingreep niet toegestaan.
Ja, dan C.
•
C:
Vraag: zijn er andere locaties mogelijk waarbij geen waarden verloren gaan?
ja, dan dient de ingreep daar plaats te vinden.
Nee, dan dienen de nadelige effecten zoveel mogelijk verminderd te worden (mitigatie) en pas
dan is compensatie aan de ordeflora en fauna zijn in Nederland beschermd via de Natuurbeschermingswet en het daarop
gebaseerde Koninklijk Besluit 486, de Vogelwet en de Flora- en faunawet (1998). Op 1
april 2002 is de gewijzigde Flora- en faunawet in werking getreden. Deze wetten geven
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een algemene regeling voor de bescherming op de leefgebieden van de soorten die zijn
opgenomen in de lijsten bij deze wetten, de nationale rode lijsten van bedreigde en
kwetsbare dier- en plantensoorten. De Natuurbeschermingswet en het daarop gebaseerd
Koninklijk Besluit geeft een regeling ter bescherming van de, door deze wet aangewezen
beschermde planten- en diersoorten. De Flora- en faunawet beschermt de, volgens deze
wet aangewezen, beschermde planten- en diersoorten alsmede de planten en dieren in
het algemeen.
De lijst in bijlage 5 geeft een overzicht van de op nationaal niveau beschermde dieren die
in het studiegebied voorkomen.
Zoals hiervoor vermeld, geldt voor het plangebied het Dassenbeschermïngsplan. In dit
plan zijn actuele en potentiële leefgebieden van de das aangegeven; deze gebieden
genieten een zekere mate van bescherming. In de potentiële leefgebieden van de das in
het Dassenbeschermïngsplan in het studiegebied is de das reeds waargenomen zodat
ook deze gebieden als actueel leefgebied aangemerkt worden. Deze gebieden zijn op
kaart 1.1 aangegeven.

2^.6.3

Provinciaal beleid
Provinciale «cologische structuur
De provincie Limburg heeft in de nota Natuur- en Landschapsbeheer 2000-2010 {Provincie Limburg, 1999) de EHS verfijnd tot de PES/EHS, de provinciale ecologische
structuur. Deze is vastgelegd in het POL. Een deel van de gronden binnen de PES/EHS is in
het kader van de RBON op perceelsniveau begrensd door de Provinciale Commissie
Beheer Landbouwgronden. Tot de begrensde gebieden in het studiegebied horen de
graslanden langs de Maasnielderbeek, alle bosgebieden, de heideterreinen van de
Luzenkamp en de gronden langs de Roer. Op een gebiedje na, de graslanden langs de
Maasnielderbeek direct ten oosten van de Kloosterhof, dat in agrarisch beheer kan
blijven, ligt het in de bedoeling al deze gronden uiteindelijk een natuurfunctie te geven.
De provinciale ecologische hoofdstructuur, zoals aangegeven in het POL, is aangegeven
op kaart 1.5.
In het POL liggen binnen het plangebied onder andere de categorieën 'bos- en/of
natuurgebieden (Melickerheide), 'ontwikkelingsgebieden ecosystemen' (dal van de
Maasnielderbeek), bedrijventerrein en stedelijke groenzone. Als beleidslijn voor deze
gebieden geldt onder andere 'het weren van niet-functiegebonden bebouwing en
infrastructuur'. Het gedeelte ten zuiden van de spoorlijn Roermond-Dalheim valt binnen
de grens stedelijke dynamiek en het gedeelte ten noorden van de spoorlijn buiten de
grens stedelijke dynamiek.
Compensatie
De provincie heeft het compensatiebeginsel uit het SGR vertaald naar een provinciale Natuurcompensatieregeling (Provincie Limburg, 1997), Hierin is vastgelegd dat een ingreep
in een gebied met natuurwaarden, landschappelijke waarden of bosbouwkundige waarden alleen plaats kan vinden indien er zwaarwegende maatschappelijke argumenten voor
zijn, en indien er geen alternatieve locatie voor de ingreep is. Het gaat om de volgende
gebiedscategorieën;
•
PES/EHS (natuur- en bosgebieden, ecologische verbindingszones en ecologische
ontwikkelingszones);
•
kleine bos- en natuurgebieden die als zodanig bestemd zijn in een bestemmingsplan;
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landschaps- en natuurelementen die ofwel als zodanig bestemd ; i j n , ofwel onder de

Boswet vallen en/of fiet leefgebied van zeldzame diersoorten vormen.
Per ingreep moet beoordeeld worden of het belang van de activiteit opweegt tegen het
belang van de te beschermen waarden. De regeling geeft aan hoe en in welke mate compensatie van verloren waarden plaats moet vinden.
In het POL is opgenomen dat de nieuwe en aangescherpte hoofdlijn voor compensatie is
dat in het algemeen gelijktijdig met de ingreep die tot aantasting leidt moet gebeuren. Als
sprake is van met uitsterving bedreigde diersoorten moet compensatie voorafgaand aan
de ingreep plaatsvinden. Tot de publicatie van de bijgestelde natuurcompensatieregeling
geldt een maximale reatisatietermijn van 2 jaar na de ingreep en realisatie vooraf bij met
uitsterven bedreigde diersoorten. De compensatie moet zowel wat kwantiteit als kwaliteit
betreft dicht bij de plaats van de ingreep en aansluitend aan een deel van de PES/EHS
gerealiseerd te worden en in dezelfde gemeente en/of hetzelfde stroomgebied plaatsvindenVoor de projecten van het MIT-pakket gelden deze aanscherpingen niet omdat in het
verleden met het Rijk bindende afspraken zijn gemaakt over de realisatietermijn. Dit
betekent dat niet voldaan hoeft te worden aan de eis tot gelijktijdige uitvoering van de
compensatie.

2.2.6.4

Waterschapsbeleid
Het Waterschap Roer en Overmaas en het Zuiveringschap Limburg streven naar ecologisch herstel van de Maasnielderbeek en aanwezige stilstaande wateren in het stroomgebied. Zowel de Maasnielderbeek als de oude maasmeander hebben dan ook de specifiek ecologische functie (dit Is tevens vastgelegd in de provinciale Evaluatie en actualisering van het Waterhuishoudingsplan Limburg).
Het gedeelte van de beek tussen de Kloosterhof en de St. Wirosingel heeft door natuurtechnische werkzaamheden zijn natuurlijke loop al teruggekregen; hel waterschap werkt
aan inrichtingsplannen voor de bovenloop. In het ontwerp bestemmingsplan, opgesteld
door de gemeente Roermond voor wegvak F van Rijksweg 73-zuid, is hieraan reeds de
bestemming natuurreservaat toegekend. Daarnaast moet de waterkwaliteit zodanig
verbeteren dat de natuurlijke vegetatie en fauna terug kan keren.

2.2.6.5

Gemeentelijk beleid
De gemeente Roermond heeft een ecologische structuurvisie (Gemeente Roermond,
1997). In deze visie worden de lijnen uitgezet voor het gemeentelijk natuurbeleid. Zo
wordt een ecologische verbinding voorgesteld tussen het westelijke bosgebied van de
Melickerheide en de graslanden langs de Roer, die een natuurfunctie krijgen; in groter
verband gaat het om een ecologische verbinding tussen het Swaimdal en het Roerdal.
Deze zone wordt specifiek gericht op zoogdieren, amfibieen, vogels van bos en struweel
en insecten. In deze zone speelt het braakliggend perceel in het bedrijventerrein HeideRoerstreek een essentiële rol (in het vigerend bestemmingsplan (Gemeente Roermond,
1961) is dit perceel bestemd als 'ontworpen wegen'}.
Ook de gronden langs de noordoever van de Maasnielderbeek krijgen een natuurfunctie.
De bestaande bosgebieden blijven als zodanig behouden. Rond hel bestaande bedrijventerrein Heide-Roerstreek is een stedelijke groenstrook voorzien die ecologische waarde
kan hebben.
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In westelijke richting wordt een verbinding gelegd met de Groengordel, die • als voortzetting van het beekdal van de Maasnielderbeek - door de stad slingert in noordelijke
richting. Zowel het dal van de Maasnielderbeek als de groenstrook lond het bedrijventerrein sluiten aan op deze Groengordel. Deze verbindingszone kan dienen voor kleine
zoogdieren, amfibieën, vogels en insecten.

2.2.6.6

Samenvatting
Samengevat zijn de beleidsdoelen natuur als volgt:
•
realisering en behoud PES/EHS (natuurontwikkelingsgebieden, ecologische
verbindingszones) (Natuurbeleidsplan, Nota Natuur en Landschapsbeheer 20002010, POL. gemeentelijk beleid);
•

behoud bestaande gebieden met natuurwaarde (Natuurbeleidsplan, Nota Natuur en
Landschapsbeheer 2000-2010, POL);

•

bescherming van bedreigde diersoorten (Conventie van Bern, Habitat- en Vogelrichtlijnen. Dassenbeschermingsplan);
ecologisch herstel Maasnielderbeek (inclusief verbetering waterkwaliteit] (IWB Roer
en Overmaas/Zuiveringschap Limburg en Waterhuishoudingsplan Limburg),

•

2,2.7
2.2.7.1

Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Europees beleid
Het verdrag van Malta (Valetta) heeft tot doel het archeologische eifgoed als bron van het
Europese gemeenschappelijke geheugen te beschermen. Het archeologische belang moet
worden meegewogen in de besluitvorming rond de ruimtelijke ordening.

2.2.7.2

Rijksbeleid
In de Vierde Nota Extra (VROM, 1992) valt het studiegebied gedeeltelijk binnen de
zogenaamde gebieden met een blauwe koers. Deze koers staat voor ruimtelijke en deels
economische integratie van verschillende functies, waarbij specifiek regionale kwaliteiten
richtinggevend zijn. Inmiddels is de Planologische Kern beslissing (PKB) deel 3 van de
Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening vastgesteld door het kabinet, maar nog niet door de
Tweede Kamer. De Vijfde Nota maakt daarom vooralsnog geen onderdeel uit van
vastgesteld ruimtelijk beleid, in de PKB wordt het koersenbeleid uit de Vierde Nota
verlaten en vervangen door een beleid dat onderscheid maakt tussen gebieden die al dan
niet gelegen zijn in bundelingsgebieden. De begrenzing van bundelingsgebieden in de
PKB is zodanig globaal aangegeven, dat op grond hiervan niet is vast te stellen of het
zoekgebied voor de Oostlangent geheel of gedeeltelijk binnen het bundelingsgebied valt.
Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) heeft als ruimtelijke doelstelling voor deze
koers voldoende ruimte bieden aan het voortbestaan dan wel ontwikkelen van de
verschillende groene functies in het landelijk gebied en zo goed mogelijk de identiteit van
het landelijk gebied in zijn geheet behouden of ontwikkelen. Het gebied is tevens
aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap (WCL) (Provincie Limburg, 1995). In het
kader van het SGR (deel 1) is hel plangebied tevens aangewezen als provinciaal
landschap. De provincie dient hiervoor een ontwikkelingsvisie op te stellen. Beleid in het
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kader van deze aanwijzing streeft naar een versterking en ontwikkeling van onder andere
de landschappelijke structuur. De functie van de landbouw als beheerder van het
(andschap dient te worden versterkt.
In het kader van de Nota Belvédère (OCW. LNV, VROM. V&W. 1999) is een aantal cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden (en ook steden) in Nederland geselecteerd. De
selectie heeft plaatsgevonden op basis van stapeling van cultuurhistorische waarden. De
gebieden zijn in beginsel niet aangegeven vanuit de gedachte restrictief beleid toe te
passen, maar zijn aangewezen ten einde de aanwezige belangrijke cultuurhistorische
potenties te benutten bij het opstellen van divers en kwalitatief (ruimtelijk) beleid. De
selectie is niet geheel vrijblijvend, maar schept verwachtingen ten aanzien van te voeren
beleid. Doel van het aanwijzen van zogenoemde Belvédère-gebieden en het beschrijven
daarvan is beleidsmakers uit te nodigen de cultuurhistorische beleidsopgave expliciet te
maken. De Nota doet dit mede door beleidsstrategieën voor te stellen.
Een deel van het studiegebied is aangewezen als Belvédèregebied. Het betreft het deel
ten zuiden van de spoorlijn, dat onderdeel uitmaakt van Belvédèregebied 'Roergebied'.
Belangrijkste fysieke dragers in dit gebied zijn het Roerdal zelf met zijn flanken en de vele
archeologische monumenten. Beleidskansen liggen voor wat betreft dit deel van het
studiegebied vooral op het gebied van inrichting, inpassing, herstel en visualisatie.
Aanleg van N293 (Oosttangent Roermond) kan wat dit aangaat worden vergeleken met de
uitbreiding van woningbouw, het bedrijventerrein Heide-Roerstreek en de aanleg van
Rijksweg 73-Zuid. De Nota Belvédère zegt over de2e ontwikkelingen dat er beleidskansen
liggen door te zorgen voor een zorgvuldige inpassing van deze nieuwe ontwikkelingen in
de cultuurhistorische structuren. De voorgestelde beleidsstrategie houdt in aan te sluiten
bij bestaande ontwikkelingen en daarmee de cultuurhistorische identiteit van het gebied
te ontwikkelen.
In de Landschapsvisie Rijksweg 73 Zuid (LNV, 1998) wordt de landschappelijke inpassing
van Rijksweg 73-Zuid toegelicht. De kern van de landschapsvisie is het accentueren van
Rijksweg 73-Zuid in de noord-zuidrichting, parallel aan de overwegend noord-zuid
gerichte landschapsstructuren in Midden-Limburg waaronder de rivier de IVlaas. Dit wordt
in de vormgeving onder andere uitgewerkt door de eenzijdige laanstructuur langs
Rijksweg 73-Zuid.

2.2.7.3

Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid (POL) is gericht op het ter plaatse beschermen van het landschappelijk, aardkundig en cultuurhistorisch erfgoed. Tevens streeft de provincie naar behoud,
herstel en inpassing van de diversiteit van monumentale, cultuurhistorische archeologische en landschappelijke verschijningsvormen in hun historische context. Bij archeologische waarden mag pas op grond van zwaarwichtige maatschappelijke belangen en bij
gebrek aan goede alternatieven opgraven in overweging genomen worden.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gebied tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg in de ruimtelijke hoofdstructuur van de provincie als stedelijk gebied is aangemerkt. Het beleid zet hier in op de ontwikkeling van toekomstige woningbouw en een toekomstig bedrijventerrein Heide-Roerstreek. Daarbinnen is het beleid wel gericht op het
behouden van de bestaande cultuurhistorische patronen. Nieuwe bebouwing dient in dit
deel aan te sluiten op bestaande en dient te passen in het oude bouwlandpatroon. Het dal '
van de Maasnielderbeek en het bos op de steilrand vallen binnen het landelijk gebied.
Voor het dal geldt het stimuleren van de aanleg van kleine landschapselementen en het
concentreren van eventuele nieuwe bebouwing langs bestaande bebouwingsassen en
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niet in het dal zelf. Voor het bos wordt gestreefd naar behoud van geomorfologische
patronen.
Ook ten aanzien van landschap heeft de provincie het compensatiebeginsel uit het S6R
vertaald naar een provinciale Natuurcompensatieregeling (1997), Daarin is vastgelegd dat
een ingreep in een gebied met natuurwaarden, landschappelijke waarden of bosbouwkundige waarden alleen plaats kan vinden indien er zwaarwegende maatschappelijke
argumenten voor zijn en indien er geen alternatieve locatie voor de ingreep is.

2.2.7.4

Gemeentelijk beleid
De gemeente Roerdalen streeft naar de ontwikkeling van een in het landschap passend
beplantingspatroon en naar behoud, verbetering en ontwikkeling van kleine landschapselementen. Het landschapsbeleidsplan (Taken Landschapsplanning BV, 1987) van deze
gemeente dient daarbij als leidraad. Hierin worden voorstellen gedaan voor het behouden
en versterken van de kleinschaligheid van het gebied. Verdichting van het landschap is
indirect een gevolg van deze voorstellen. Dit geldt ook voor de gemeente Roermond.

2.2.7.5

Samenvatting
Samengevat zijn de beleidsdoelen met betrekking tot landschap, cultuurhistorie en
archeologie als volgt:
•
het behouden en ontwikkelen van het natuurlijk, landschappelijk en cultuurlijk
erfgoed (POL);
•
het behouden, verbeteren en ontwikkelen van kleine landschapselementen (gemeente Roerdalen) 1

2.2,8
2.2.8.1

•

het behouden van bestaande geomorfologische en cultuurhistorische patronen;

•

meewegen archeologisch belang in de besluitvorming.

Leefmiiieu
Nationaat beleid
In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (VROM, 1990) zijn de belangrijkste doelen voor het
woon- en leefmilieu opgenomen. De doelen hebben onder andere betrekking op het
verkrijgen van een gezonde leefomgeving.
In het algemeen is afgesproken dat na 2010 geen ernstige geluidshinder meer mag voorkomen (NMP3) en het hinderniveau dat van 1985 niet mag overstijgen.
De lokale luchtkwaliteit moet voldoen aan wettelijke grenswaarden voor NO,, koolmonoxide en benzeen die in heel Nederland gelden (ook in stedelijk gebied). Deze zijn
vastgelegd in het Besluit Luchtkwaliteit. Hiernaast bestaan niet-wettelijke grenswaarden
voor onder andere benzo(a)pyreen.
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is het beleid om de bebouwde kom zo veel
mogelijk te mijden. Het Rijkswegennet is aangewezen voor het routeren van gevaarlijke
stoffen. Over het al dan niet toestaan van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de
tunnel van Rijksweg 73-Zuid door Roermond moet de minister van Verkeer en Waterstaat
nog een besluit nemen.
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Provinciaal beleid

De provincie Limburg heeft het regionaal verbindend wegennet aangewezen voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen (Provincie Limburg, AVIV, 1999). De Heinsbergerweg
(N293)en de Keulsebaan (N 570) zijn hier onderdeel van. De gemeentelijke routes moeten
hierop aansluiten (in dit geval de St. Wirosingel naar N280 en de N27t).
In het POL is aangegeven dat de ambitie van de provincie Limburg is dat de basiskwaliteit,
uitgedrukt in het maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR), zo snel mogelijk overal in Limburg aanwezig is. Daarmee worden onaanvaardbare risico's voorkomen. Het streefniveau,
waarbij het risico van negatieve effecten op mens en ecosystemen verwaarloosbaar klein
is wil de provincie op lange termijn gerealiseerd zien. Op het gebied van de milieucomparttment lucht wil de provincie bereiken dat deze vanaf 2000 aan de basiskwaliteit voldoet,
zijnde het MTR-nrveau van de concentratie milieugevaarlijke stoffen. Het streven is om bij
zoveel mogelijk componenten in 2010 het VR-niveau (Verwaarloosbare Milieurisico's) te
bereiken.
Activiteiten die de kwaliteit van het stiftegebied verminderen worden aan regels gebonden, gesaneerd of geweerd. Verder is in het POL aangegeven dat de ruimtelijke regelgeving voor stiltegebieden bestaat uit het weren van niet-agrarische bebouwing, het
weren of reduceren van de geluidsbelasting van intensieve recreatie en het beperken van
het gebruik van wegen door gemotoriseerd verkeer.
Op het gebied van geluid streeft de provincie in het POL naar zodanige lage geluidsniveaus dat het aantal gehinderden afneemt. Uitgaande van de ongewijzigde vaststelling
van het NMP4 hanteert de provincievoor 2010 de grenswaarde van 70dB(A) bijwoningen
(cumulatieve waarde van alle geluidsbronnen excl. vliegverkeer) als basiskwaliteitsniveau.

2.2.8.3

Gemeentelijk beleid
In het Verkeers- en Vervoersplan, beleidsnota( gemeente Roermond - 2001) structuurplan
wordt rekening gehouden met de grenswaarden voor stikstofdioxide, benzeen en
koolstofmonoxide. De CO-cencentratie mag niet hoger zijn dan 6000, voor N02 is dat ^ J 5
en de C6H6 concentratie mag niet boven de 10 uitkomen. In Roermond is een aantal
wegen waar deze normen voor stikstofdioxide en benzeen worden overschreden.
Het gemeentelijk beleid is gericht op voor alle wegen met een geluidzone door middel van
een akoestisch onderzoek vast te stellen of het geluidsniveau de wettelijke grenswaarden
niet overschrijdt. In het geval dat het geluidsniveau wordt overschreden moeten er
volgens de wet maatregelen worden getroffen.. Niet alle wegen hebben een geluidszone;
uitzondering zijn wegen die binnen een (woon)erf aangeduid gebied liggen, waarvoor een
maximum snelhied geldt van 30 km/uur en waarvan, op grond van een door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart, vaststaat dat de geluidsbelasting op 10 m uit de aS
van de meest nabijgelegen rijstrook 50 dB(A) of minder bedraagt.

2-2.8.4

Samenvatting
De beleidsdoelen voor het leefmilieu zijn samengevat als volgt:
>

bij vervoer van gevaarlijke stoffen, behoudens voorkomende gevallen, de bebouwde
kommen vermijden (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen);
di^rC,
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bevorderen van de verkeersleefbaarheid in de woongebieden (Verkeers- en Vervoersplan Roermond);
grenswaarde van 70 dB(A) bij woningen (POL, Verkeers- en Vervoersplan Roermond);
de kwaliteit van lucht moet vanaf 2000 voldoen aan hel MTR niveau van de concentratie milieugevaarlijke stoffen (POL, Verkeers- en Vervoersplan Roermond).

2.2.9

2.2.9.1

Ruimtelijke ordening en economie

Rijksbeleid
Het Rijksbeleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening staat verwoord in de vigerende
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). De Vinex onderscheidt vier
koersen voor het landelijk gebied, de koersen geven verschillende ontwikkelingsrichtingen aan.
Hel studiegebied valt gedeeltelijk binnen de 'blauwe koers'. Dit houdt in dat wordt gestreefd naar ruimtelijke en deels economische integratie van verschillende functies.
Inmiddels is PKB deel 3 van de Vijfde Nota door het kabinet vastgesteld, maar nog niet
door de Tweede kamer. De Vijfde Nota is daarom vooralsnog geen vastgesteld beleid.
Volgens deze PKB ligt het zoekgebied in het grensgebied van het stedelijk bundelingsgebied Roermond en het buitengebied. De exacte begrenzing van het bundelingsgebied
moet nog worden vastgesteld. Indien deze begrenzing samenvalt met de begrenzing van
het gebied stedelijke dynamiek in het POL, dan valt het noordelijk deel van het zoekgebied voor de Oosttangent buiten, en het zuidelijk deel van het zoekgebied binnen het
bundelingsgebied.
Tevens is het studiegebied volgens het SGR aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap
(zie ook paragraaf 2.2.7).

2.2.9.2

Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid staat verwoord in het POL. Een uitsnede van de POL-kaart is
weergegeven als kaart K 1. In de provinciale ruimtelijke hoofdstructuur behoort het deel
van het studiegebied ten noorden van de spoorlijn tot de landschappelijk-agrarische
structuur en het zuidelijk deel van studiegebied tot de stedelijke structuur.
De Melickerheide (ten noorden van de spoorlijn) heeft binnen de landschappelijk-agrarische structuur de functie van 'bos-natuurgebied en ontwikkelingsgebieden ecosystemen' als onderdeel van de PES/EHS.
De gronden tussen de spoorlijn en de Heinsbergerweg zijn gesitueerd binnen de grens
van de stedelijke dynamiek. Binnen dit gebied zijn de gronden tussen de spoorlijn en de
Keulsebaan in het POL opgenomen als 'bedrijventerrein'. Tevens is binnen dit gebied
(grens stedelijke dynamiek) ruimte voor een woningbouwlocatie (tussen Melick en Roermond) als voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan.
Dit in aanleg zijnde bedrijventerrein wordt nader omschreven als een uitbreiding van het
bestaande industrieterrein Roerstreek voor met name grootschalige, industriële en/of
distributieve bedrijvigheid. Tussen de woningbouwlocatie en de uitbreiding van het
bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan dient een 'groene' ontwikkeling tot stand
te worden gebracht als buffer en ter compensatie van natuur en landschap.
Het gebied tussen Roermond en Melick komt voor woningbouw in aanmerking.

b\Md 29 vin 239

proFectnr. i n 4 6 2 - R - 1 U
augustus 2002. deFInltlef
mer dcFInltief (cservc.diK

MER N293 (Oosttangenl Roermond)
Hoofdrapport

oranjewoud

Het sociaal-economisch beleid van de provincie Limburg is gericht op vernieuwing van de
econoinische structuur in Midden-Limburg om de economische vooruitgang ook op de
lange termijn te waarborgen. Vanwege de toenemende economische dynamiek (mondialisering, ICT) zijn bedrijven in hun vernieuwingsproces steeds vaker aangewezen op
samenwerking met andere bedrijven binnen strategische netwerken. Een bedreiging
vormt het tekort aan geschoold personeel. Het gaat daarbij om alle opleidingsniveaus zowel hoogopgeleide specialisten als laaggeschoolde arbeid - alsook om nagenoeg alle
bedrijfssectoren. Om hieraan tegemoet te komen zijn o,a. maatregelen nodig ter bevordering van de instroom in het beroepsonderwijs, het opzetten van doorlopende leerwegen
en de instroom van niet-actieven op de arbeidsmarkt.
Binnen de gemeente Roermond bestaat een tekort aan uitgeefbaar bedrijventerrein. Om
de functie op het gebied van (boven)regionale werkgelegenheid te kunnen vervullen is
een gebied ten zuiden van de Keulsebaan aangewezen om te voorzien in de behoefte aan
bedrijventerreinen. Tevens wordt het bestaande bedrijventerrein gerevitaliseerd. Voor cle
ontsluiting van het industrieterrein is de aanleg van N293 (Oosttangent Roermond) vai
groot belang, zoals verwoord in het POL: "Door de functie van het bedrijventerrein HeideRoerstreek (inclusief uitbreiding) is het voor de bestaande en nog te vestigen bedrijven
van levensbelang dat er een goede en directe aansluiting op het (inter)nationale en regionale wegennet tot stand wordt gebracht."
Binnen de stadsregio Roermond is nabij St. joost een gebied aangewezen voor de locatie
van een bedrijventerrein van 95 ha bruto. Vanuit natuur, landschap en milieu bestaan
tegen dit goed te ontsluiten gebied geen bijzondere bezwaren. Dit te ontwikkeln terrein
heeft een functie voor transport en distributiebedrijven uit Midden Limburg. Het krijgt ook
een overloop functie voor logistieke bedrijven die niet meer in Born terecht kunnen. Met
partijen in de regio bekijkt de provincie of St. joost een bredere functie moet krijgen.
Daartoe wordt een bedrijventerreinenvisie opgesteld en wordt St-Joost uiteindelijk in een
POL-aanvulling uitgewerkt.

2.2.9.3

Lokaal beleid
In de Structuurvisie Roermond-Roerdalen (Gemeente Roermond, Gemeente Roerdalen,
1996) (zie kaart K.3) is de samenhang tussen de beoogde ontwikkelingen integraal
uitgewerkt: ca. 500 woningen ten noorden van Metick, uitbreiding van het bestaande
bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan en daartussen een bosontwikkeling.
Tevens is aangegeven dat de Keulsebaan direct wordt aangesloten op Rijksweg 73-Zuid.
Het tracé van de nieuwe aansluiting ligt zo ver mogelijk verwijderd van de uitloper van het
bosgebied Luzenkamp. Tevens wordt een nieuwe ontsluitingsweg voorgesteld tussen de
Heins bergerweg en de Keulsebaan, via de wegenstructuur van het nieuwe bedrijvenpark
en aansluitend op de Energieweg. De aanleg van deze weg komt ten goede aan de
verkeersafwikkeling in zowel Metick als in het zuidoosten van Roermond.
In de Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide (Gemeente Roermond, 1998) wordt uitgegaan van aanleg van N293 (Oosttangent Roermond). Hierdoor
worden de Keulsebaan en St. Wirosingel ontlast van wegverkeer waardoor het vernieuwingsplan van de beide wijken meer kans krijgt. In de visie worden onder andere
voorstellen gedaan voor nieuwe woningbouw langs de huidige hoofdwegen en worden de
relaties tussen de twee wijken zowel ruimtelijk als praktisch verbeterd.

blad 30 vin 139

pTojeclnr. 11146Ï-R-1**
auguSitus 7002. deRnitif (
mtrdeflnlUcFtescrve.doc

MER K293 (Oostlingcnt ftoennoncO
Hoofdrapport

oranjewoud

Bij het Gewest Midden-ümburg, de Kamer van Koophandel en de gemeenten in de regio
Roermond vormt het scheppen van arbeidsplaatsen voor laag opgeleiden een belangrijk
speerpunt van beleid. Centraal in het sociaal-economisch beleid staat het aanbieden van
voldoende en op de markt toegesneden (boven)regionale bedrijventerreinen en het stimuleren en aantrekken van perspectiefvolle bedrijvigheid, waaronder milieubedrijvigheid.

2.2.9.4

Samenvatting

Samengevat hebben de beleidsdoelen ruimtelijke ordening en economie betrekking op:

2.3

•

het bieden van voldoende en goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de stedelijke
gebieden (POL);

•

herslructureringvan verouderde stadswijken (POL);

•

zorgen voor een duurzame ontwikkeling en verantwoord toekomstig ruimtegebruik in
het landelijk gebied en het bereiken van een evenwicht tussen deze verschillende
ontwikkelingen (Structuurschema Groene Ruimte, POL);

•

creëren van werkgelegenheid, zowel voor hoog- als laagopgeleiden (POL, Structuurvisie Roermond-Roerdalen);

•

het aanbieden van voldoende en op de markt toegesneden (boven) regio na Ie
bedrijventerreinen en het stimuleren en aantrekken van perspectiefvolle bedrijvigheid (Gewest Noord - en Midden-Limburg, de Kamer van Koophandel en de gemeenten);

•

opvangen van toekomstige woningbehoefte (POL, Structuurvisie RoermondRoerdalen, gemeente Roermond);

•

het behouden van een aantrekkelijke ruimtelijke structuur voor recreatief medegebruik en als stedelijk uitloopgebied en het bevorderen van recreatief medegebruik,
net name nabij de grotere steden en concentraties van toeristisch-recreatieve voorzieningen (POL);

Besluitvorming N293 (Oosttangent Roermond)
In het kader van de besluitvorming over N293 (Oosttangent Roermond) kan een groot
aantal eerder genomen algemene en specfieke besluiten worden genoemd. Deze
besluiten hebben deels betrekking op N293 zelf, deels betrekking op voorgenomen
ingrepen in het studiegebied en deels op algemene beleidsdoelen, in bijlage 8 in de
bijlagenbundel bij dit MER is een overzicht van de relevante besluiten opgenomen.
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Te nemen bestuiten

Te nemen besluiten
Dit MER is opgesteld met het doel om een besluit (het 'te nemen besluit') te nemen dat het
tracé van N293 (Oosttangent Roermond) planologisch vastlegt, waardoor de aanleg van
de Oosttangent in principe mogelijk wordt.
Het besluit over het tracé wordt genomen in de vorm van een aanvulling op het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL-aanvuHing). MER en ontwerp-POL-aanvulling worden
gezamenlijk in procedure gebracht.
De POL-aanvulling is de basis voor het, door de gemeenten Roermond en Roerdalen, op
te stellen bestemmingsplannen.

2.4.2

Procedure
De procedure kent de volgende stappen:
Opname voorkeurstracé in de POL-aanvulling
Op basis van de informatie in dit MER is door Gedeputeerde Staten een voorkeurstracé
gekozen. Dit tracé is opgenomen in de ontwerp-POL-aanvulling. Ten behoeve van de
ontwerp-POL-aanvulling wordt aangegeven op welke wijze rekening is gehouden mei de
resultaten van het MER. In het besluit wordt verder aangegeven hoe de evaluatie van de
milieugevolgen zal plaatsvinden.
Bekendmaking Tracénota-MER en Ontwerp POL
De POL-aanvulling wordt gelijktijdig met ditMER ter visie gelegd voor een periode van vier
weken. In deze periode zal een informatieavond en een hoorzitting worden georganiseerd. Een leder is in de gelegenheid in te spreken op de inhoud van hetMER en de POLaanvulling. De wettelijke adviseurs en de betrokken gemeenten wordt gelegenheid
geboden advies uit te brengen. De Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (P' ^^
krijgt gelegenheid een advies u i l te brengen ten aanzien van de POL-aanvulling en het
MER.
Na beëindiging van de inspraakperiode toetst de Commissie m.e.r. de inhoud van het
MER. Bij het opstellen van het advies worden de inspraakreacties betrokken. De
Commissie m.e.r. brengt toetsingsadvies uit aan Gedeputeerde Staten.
Vaststelling besluit over tracé in het POL
Na de inspraak en de toetsing van hetMER, en de inspraak op de POL-aanvulling, stellen
de Gedeputeerde Staten het besluit over het tracé, ter voorbereiding van de besluitvorming in Provinciale Staten, vast in de POL-procedure. De POL-aanvulling wordt uiteindelijk
door Provinciale Staten vastgesteld.
Bestemmingsplanprocedure
De gemeenten Roermond en Roerdalen zijn verantwoordelijk voor het doorlopen van de
bestemmingsplanprocedures voor het noordelijk- en zuidelijk gedeelte van N293
(Oosttangent Roermond).
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Evaluatie milieugevolgen
Indien de weg wordt aangelegd en in gebruik is genomen, vergelijkt het bevoegd gezag de
werkelijk opgetreden milieueffecten met de effecten die in het MER zijn voorspeld. Dit
vindt plaats op basis van hetgeen daarover in het besluit wordt opgenomen. Als de
gevolgen veel ernstiger zijn dan werd verwacht, kan het bevoegde gezag nadere
maatregelen voorschrijven.
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Beschrijving en waardering van huidige situatie en autonome
ontwilfkelingen
3.1

3.1.1

Algemeen

Inhoud van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk is de huidige situatie van de verschillende aspecten in het studiegebied
beschreven. Er is een onderscheid gemaakt in een (neutrale) beschrijving en analyse van
de situatie en de betekenis (waarde) die aan bepaalde onderdelen wordt toegekend.
Daartoe is voor elk aspect eerst een waarderingskader geformuleerd, in dit waarderingskader is aangegeven op welke wijze is beoordeeld waarom iets "waardevol" is.
De huidige situatie is beschreven en gewaardeerd aan de hand van de volgende aspecten:
verkeer: verkeersafwikkeling, bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor auto, fiets en
openbaar vervoer;
natuur en landschap: bodem, grond- en oppervlaktewater, geomorfologie, landschap,
cultuurhistorie en archeologie en ecologie;
woon- en leefmilieu: geluid en trillingen, lucht en vervoer van gevaarlijke stoffen,
barrièrewerking;
ruimtelijke ordening: functies en structuur;
economie en kosten.
Bij de beschrijving en waardering komt niet alleen het plangebied zélf aan de orde, maar
ook de samenhang van het plangebied met de omgeving. De hierbij relevante schaalniveaus kunnen per aspect verschillen (regionaal, de lokale omgeving, het studiegebied
zelf). Per aspect is bekeken welk schaalniveau relevant is.

3.1.2

Autonome ontwikkelingen
Voor elk aspect is de autonome ontwikkeling beschreven; de verwachte situatie in het jaar
2020 indien N293 (Oosttangent Roermond) niet wordt aangelegd. In het vervolg dient
deze als referentiesituatie; de effecten van de aanleg van de alternatieven kunnen dan
worden vergeleken met de situatie als het huidige gebruik en de huidige ontwikkelingen
waren voortgezet. De voornaamste ruimtelijke ontwikkelingen zijn (zie kaart A.3):
openstelling Rijksweg 73-Zuid;
verstedelijking ten zuiden van Keulsebaan;
bedrijvenpark Keulsebaan Zuid (circa 60 ha);
woningbouw tussen Roermond en Melick: 500 bij Roermond, 200 tegen Melick;
openstelling Design & Outlet Centre in Roermond (2001).
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3.1.3

Zoek' en

studiegebied

Het zoekgebied is het gebied waarbinnen de verschillende alternatieve tracés voor N293
zijn gesitueerd. Dit gebied is vastgelegd in het POL. Binnen dit zoekgebied wordt het
uiteindelijke tracé gezocht (zie kaart A.2).
Het zoek gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de (verlengde) Koninginnelaan
en aan de zuidzijde door de Heinsbergerweg. Ten zuiden van de spoorlijn Roermond •
Mönchengladbach doorsnijdt het tracé het industrieterrein Roerstreek alsmede de
geplande uitbreiding van het bedrijventerrein aan de zuidzijde van de Keulsebaan. Ten
zuiden van de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein ligt het plangebied tussen de
uitbreidingswijk van Melick en de geplande uitbreidingswijk van Roermond.
Tot het zoekgebied zoals vastgelegd in het POL behoren tevens enkele bestaande wegen
in Roermond. Dit zijn wegen die onderdeel zijn van beperkte oplossingsrichtingen, zoals
die zijn beschreven in het achtergrondrapport 'ontwikkeling en selectie alternatieven'. Dit
zijn (delen van) de St. Wirosingel, de Keulsebaan en de Heinsbergerweg. Op basis van
achtergrondrapport zijn deze wegen geen onderdeel van de alternatieven die in dit MER
zijn onderzocht.
Op advies van de Commissie m.e.r. zijn ook de op- en afritten van Rijksweg 73-Zutd
onderdeel geworden van dit MER, en dus ook van het zoekgebied. Op deze wijze worden
de effecten van de aansluitvorm integraal meegenomen in de deze studie.
Het studiegebied in dit MER omvat het gebied waar mogelijk milieueffecten kunnen
optreden als gevolg van de aanleg en het gebruik van N293 (Oosttangent Roermond), Het
studiegebied omvat minstens het zoekgebied. De grootte van het studiegebied is per
aspect verschillend, afhankelijk van de reikwijdte van de effecten die in hoofdstuk 7 tot en
met 12 zijn bepaald. In dit hoofdstuk wordt de beschrijving gegeven van het gebied waar
op voorhand de belangrijkste effecten van de aanleg van N293 (Oosttangent Roermond)
worden verwacht.

3.2

3.2.1

Verkeer

Verkeersafwikkeling

en

bereikbaarheid

Waarderingskader
Een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid is van belang om de regio goed te kunnen laten functioneren. Bij een goede verkeersafwikkeling en bereikbaarheid kan het verkeer goed doorstromen en worden belangrijke locaties adequaat ontsloten. Waardering
vindt plaats voor de verschillende vervoerswijzen:
•

auto: de directheid van de hoofdwegenstructuur en de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, de aanwezigheid van ongewenste verkeersstromen en de ontsluiting van
het plangebied en de directe omgeving;

•
•

openbaar vervoer: de loop van het Irjnennet en het aantal openbaar vervoerslijnen;
fiets: de mate van samenhang, directheid en veiligheid van de fietsstructuur.

Studiegebied
Het studiegebied bestaat uit de hoofdwegen in Roermond Zuidoost vanaf de Koninginnelaan tot en met de kernen Melick en Herkenbosch in Roerdalen (zie kaart C.3).
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Beschrijving
Hoofdstructuur
De hoofdstructuur voor het autoverkeer bestaat uit verschillende wegen (zie kaart C.2):
•

de St. Wirosingel vormt de oostelijke stedelijke randweg van Roermond;

"

de Keulsebaan (N570) ontsluit het industrieterrein Roerstreek en Herkenbosch en
vormt, toeristisch gezien, een belangrijke toegangsweg tot Nationaal Park de Ueinweg;
de Heinsbefgerweg(N293) vormt de verbinding tussen Roermond en Melick, St.
Odiliënberg, Posterholt en Heinsberg in Duitsland;

•
•
•

de Koninginnelaan als stedelijke hoofdweg van Roermond;
de Karel Doormanstraat als wijkontsluitingsweg van Roermond.

De huidige intensiteiten zijn in beeld gebracht met behulp van het verkeersmodel dat als
basisjaar 1995 heeft. Dit verkeersmodel is tot stand gekomen door de integratie van het
verkeersmodel van Rijksweg 73/74 en hel stedelijk verkeersmodel Roermond (zie bijlage
1). De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijgaande tabel. Ter vergelijking zijn de
resultaten van de provinciale verkeerstellingen voor het jaar 1997 weergegeven.
Tabel 3.1 modeluitkomsten en telresultaten intensiteiten motorvoe:tuiKen per etmaal
weg

wegvak

1995
model
(Goudappel CoFfeng,1998)

Koninginnelaan

Donderberfjweg • St. Wirosingel

K. Doormanstraat

Kempweg - Keulsebaan

14.000

SL Wirosingel

Koninginnelaan - Keulsebaan

12.000

5t. Wirosingel

Keulsebaan - Heinsbetgerweg

7.000

1»7

telling
(Provincie Limburg, 1998)

7.000

(N293)
Keulsebaan

St. Wirosingel - Van Riebeeckstraat

17.000

Keulsetiaan

Van Heutsisiraat - Energieweg

14.000

14.906

Keulsebaan

Randweg - Stationsweg

6.000

8.433

Heinsbetgerweg

Parklaan - Scheidingsweg

10.000

Heins bergerweg

St. Wiiosingel - Linderweg (Melick)

15.000

14.028

Heins be rgerwes

lulianaiaan - Dorpsstraat (Melick)

13.500

14.592

Groenstraat

Apollolaan - Kastanjelaan (Melick)

3.000

Momenteel zijn de hoofdwegen tijdens de spitsuren redelijk zwaar belast. Op de aansluiting Koninginnelaan - St. Wirosingel is recent (1999) een reconstructie uitgevoerd om de
doorstroming op de stedelijke hooFdroute (St. Wirosingel-Noord en Zuid) te verbeteren. De
groei van het autoverkeer en de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein ten zuiden
van de Keulsebaan maakte een aanpassing hier noodzakelijk.
Voor industrieterrein Roerstreek is de Keulsebaan de belangrijkste toegangsweg. Vrachtverkeer moet een relatief lange route over het stedelijk wegennet afleggen voordat het
provinciaal wegennet wordt bereikt.
De rechtstreekse route richting het zuiden door de kern van Melick (Smeelenbergweg,
)ohn. F. Kennedysinget, Dorpsstraat en Oroenstraat) is afgesloten sinds de Smeelenbergweg nabij de Oude Keulsebaan in 1999 onttrokken is aan het openbaar verkeer. De
route via de Schaapsweg is afgesloten voor vrachtverkeer.
Ontsluiting studiegebied
Het gebied ten noorden van de spoorlijn heeft meerdere ontsluitingsmogelijkheden, maar
slechts één toegangsweg is geschikt voor het vrachtverkeer van de bedrijven in de
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buurtgemeenschap Heystertbaan. Oit is de rechtstreekse ontsluiting vanaf de St.
Wirosingel via de Kloosterweg. De Terbaanseweg naar het noorden is afgesloten voor
autoverkeer. Via de Heidebaan gaat een secundaire verbinding over de St. Wirosingel
door woonwijk Donderberg. Via de spoorwegovergang Heystertbaan kan door de
woonbuurt Kitskensberg, via de van Heutzstraat, de Keulsebaan worden bereikt.
Het gebied tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg wordt doorsneden door de Oude
Keulsebaan (grotendeels verhard) en de Ratommerweg (deels verhard). De Eindstraat
verbindt deze wegen. De Linderweg (noordelijke toegangsweg tot Melick vanaf de
Heinsbergerweg) is in 1998voor het autoverkeer afgesloten,
Bereikbaarheid industrieterrein Roerstreek
Het industrieterrein Roerstreek ligt op enige afstand van het rrjkswegennet. In de volgende tabel zijn de belangrijkste routes vanaf het bedrijventerrein weergegeven. De
kruising van de spoorlijn ter hoogte van de Oranjetaan (viaduct Zwartbroek) heeft een
doorrijhoogte van maar 3,90 m. Deze route naar het bedrijventerrein komt in de toekomst
te vervallen.
Tabel 3.2 Afstanden van hel industrielerfein Rocralrcek tot het hoofdwegennet
richting
Weg
afstand
via
noord

Rijksweg 7 3-Zuid

30 km

SL Wirosingel. N 2 7 ] , V e n l o

oost

A52

6 km

St. Wirosingel, N68,Elmpl

2uid

A2

13 km

SL Wirosingel. Koninginnelaan, N271 SL Joost

west

A2

19 km

St. Wirosingel. N280, Keipen

De route naar het zuiden gaat via het stedelijk wegennet dwars door Roermond.

Fiets
De hoofdstructuur voor de fiets loopt parallel aan de hoofdwegen structuur via vrijliggende
fietspaden. Op de rotonde St. Wirosingel - Keulsebaan moeten fietsers ongeregeld de
hoofdrijbanen oversteken. Op de Keulsebaan zijn geen oversteekvoorzieningen voor
langzaam verkeer, in kaart C.4 zijn de fietsvoorzleningen weergegeven.
De Ratommerweg wordt gebruikt als fietsverbinding tussen Roermond (De Kemp) en
Melick. de Oude Keulsebaan als recreatieve fietsroute. De Ünderweg is een belangrijke
toegangsroute tot Melick.
Tatwl 3.? intensiteiten Fietsverkeer Keulsebaan (1998) en Heinsbemerwes/Lint e r w « ï ( 1 9 9 3 )
wegvak
[
07-19 uur
weg
Keulsebaan

Van Heutszstraat • Energieweg

Heinsbergenveg

St. Wirosingel - Ünderweg

|

3.S80

1.057

Heinsbergerweg

Linderweg - Kennedysingel

2.364

ünderweg

Heinsbergerweg - Roodakker

1.332

De Kloosterweg en de Kloosterbaan vormen onderdeel van een fietsroute tussen het noordelijk deel van de St. Wirosingel en de Keulsebaan: een kortsluitende verbinding tussen
Roermond Noord en het industrieterrein Roerstreek Noord. De Mein wegfietsroute loopt
via de Oude Keulsebaan. het braakliggend perceel aan de Keulsebaan, de Heidebaan,
Kloosterbaan en de Terbaanseweg naar Assenray. Dit geldt ook voor de Roermond fietsroute, alleen deze via de Terbaanseweg naar Spik en Boukol. Tevens loopt er o.a.
wandelroutes via de Eindstraat, het braakliggend perceel aan de Keulsebaan en dan via
de Kloosterbaan naar Hoogvonderen resp. via de Melickerheide naar Thuserhof

Openbaar Vervoer
In kaart C.5 zijn de buslijnen weergegeven. Van en naar Roermond rijdt buslijn 78 via de
route N570 Keulsebaan (industriegebied), Herkenbosch, Vlodrop, Posterholt, N293, St.
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Odiiiënberg, Melick, Roermond. Over dezelfde route rijdt in tegengestelde richting (via
N293 Heinsbergerweg) buslijn 79. Deze buslijnen die het industriegebied aandoen hebben een frequentie van 1 bus per uur. Bij de halten zijn geen schuilgelegen heden en geen
voetpaden naar de bedrijven.
Via de Heinsbergerweg rijdt buslijn 80 de route Melick, St. Odiiiënberg, Montfort, Echt en
vice versa. Daarnaast rijdt een lijntaxi (vraagafhankelijk vervoer) tussen Herkenbosch en
Melick. Tevens rijdt er een buslijn (stadsdienst lijn 16 en 17) vanuit de Kemp (StWirosingel) naar Kitskensberg (T. van Starkenborghstraat) via de Heidebaan naar de wijk Donderberg (Don derbergweg).
Roermond heeft een intercitystation met goede nationale verbindingen.
Rail
Door het studiegebied loopt de goederenspoorlijn Roermond - Mönchengladbach,
bekend als de Ijzeren Rijn. Deze enkelspoorslijn is momenteel niet in exploitatie, maar de
NS heeft hier wel een concessie. De spoorlijn is onderdeel van het historische tracé van
de door België gewenste Ijzeren Rijn-verbinding van Antwerpen naar Duitsland. Voor de
reactivering van de IJzeren Rijn is een Trajectnota/MER opgesteld, waarin diverse
tracéalternatieven zijn onderzocht, die -met uitzondering van het historische tracé- alle
buiten het zoekgebied van N293 liggen. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft nog
geen standpunt ingenomen over het alternatief dat zal worden uitgewerkt in het
(ontwerp)tracébesluit. De alternatieven

Waardering
Momenteel is het hoofdwegennet tijdens de spitsuren druk belast, maar grote congestieproblemen doen zich niet voor. Na de reconstructie van de aansluiting Koninginnelaan St. Wirosingel is de doorstroming redelijk gewaarborgd.
Een knelpunt is de enkelbaans ontsluiting van het industrieterrein Roerstreek via de
Keulsebaan in westelijke richting. Dit maakt de bereikbaarheid kwetsbaar bij calamiteiten. De bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor het verkeer (vracht-/autoverkeer) via
de provinciale wegen wordt als matig beoordeeld.
De ontsluiting van het noordelijk deel van het studiegebied is matig: door de hoge autointensiteit op de St. Wirosingel is het gebied tijdens de spitsuren moeilijk te verlaten.
Aandachtspunt is de overlast die wordt veroorzaakt door vrachtverkeer dat van buurtschap Heystert richting de Keulsebaan door de buurt Kitskensberg rijdt. De landbouwpercelen in het studiegebied tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg zijn goed
bereikbaar. De Kloosterweg en Heidebaan vormen sluiproutes (met name sluipverkeer in
buurtschap Heystert) vanuit Roermond naar het industrieterrein Heide-Roerstreek.
De ontsluiting met het openbaar vervoer is matig. Het industrieterrein Roerstreek heeft
een buslijn met directe aansluiting op het NS-station in Roermond en de kernen ten
oosten en zuiden van het industrieterrein Roerstreek, maar de frequentie met één bus per
uur is laag. Daarnaast zijn de opstapplaatsen slecht door het ontbreken van abri's.
Het fietsnetwerk is redelijk. Er bestaan goede directe routes vanuit de omliggende woongebieden naar het industrieterrein Roerstreek. Ook tussen Melick en Roermond is een
goede fietsverbinding langs de Heinsbergerweg. De samenhang van het fietsnetwerk is
echter te verbeteren op punten van herkenbaarheid, consistentie in kwaliteit en compleetheid. Door hel ontbreken van oversteekvoorzieningen is de oversteekbaarheid van enkele
hoofdwegen slecht (met name de Keulsebaan). De sociale veiligheid op de routes van de
Heidebaan en Heystertbaan is matig.
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Autonome ontwikkelingen
Het gebruik van de wegenstructuur ?al door verschillende oorzaken veranderen:
•
infrastructurele wijzingen:
-

de S mee Ie n bergweg tussen Melick en de Keulsebaan is sinds 2000 afgesloten
voor het autoverkeer; hierdoor is de verkeersbelasting op de route Heinsbergerweg - St. Wirosingel - Keulsebaan enigszins gestegen vergeleken met de
gehanteerde cijfers voor de huidige situatie (1995); De route via de Schaapsweg (gemeente Ambt-Montfort) is afgesloten voor vrachtverkeer;

-

de aanleg van Rijksweg 73-Zuid zal extra verkeer oproepen aan de oostzijde
van Roermond van en naar de aansluiting Koninginnelaan;
de hoofdontsluiting van buurtschap Heystert via de Kloosterweg op de St.
Wirosingel wordt door de aanleg van Rijksweg 73-Zuid afgesloten; de bestaande route via de Mozartstraat en de Beethovenstraat via de wijk Donderberg
wordt de hoofdontsluiting;

-

-

•

•

door het Duurzaam Veilig-principe wordt verkeer meer gebundeld op hoofdwegen waardoor op de hoofdwegen (stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen) de intensiteiten verder kunnen stijgen en op de secundaire wegen (erftoegangswegen) de intensiteiten kunnen dalen;

ruimtelijke ontwikkelingen die extra verkeer oproepen:
het industrieterrein Roerstreek wordt met 60 ha uitgebreid (dit resulteert in
bedrijventerrein Heide-Roerstreek) hetgeen tot een groei van het aantal
(vracht)autobewegingen zal leiden;
-

tussen Roermond en Melick komen 700 extra woningen (circa 500 tegen Roermond, circa 200 tegen Melick);

-

in Roermond is in 2001 het Design & Outlet Centre geopend dat heeft geleid
tot een lichte verhoging van de verkeersintensiteit; hiermee is in de verkeerscijfers reeds rekening gehouden.

autonome groei:
door de toenemende behoefte aan mobiliteit zal het autogebruik toenemen.

Tabel 3.4 model ui (komsten intensiteiten moCarvoertuiKen pet etmaal (Goudappel CoRenK, 1998)
Wegvak
2020
«M|
1995
autonome ontw.

wiiziging
t.r

'995

(Goudappel Coffeng. 2000)
Koninginnelaan

K. Doormanstraat - Donderbergweg

7.000

11.500

64%

Koninginnelaan

Donderbergweg • St. Wirosingel

7.000

24.000

243%

Koninginnelaan

St. Wirosingel • Rijksweg 73-Zuid

n.v.t.

113.500

K. Doormanstraat

Kempweg - Keulsebaan

13.500

16.000

22%

St. Wirosingel

Koninginnelaan - Keulsebaan

12.000

40.000

217%

SI. Wirosingel

Keulsebaan - Heinsbergen»eg (N2?3)

7.000

13.000

100%

St, Wirosrngel

Heinsbergenweg (1(293) - Heinsberger-

8.500

5.000

•41%
79%

weg
Keulsebaan

St. Wirosingel - Van Riebeeckstraat

17.000

29.000

Keulsebaan

Van Heuts2straat - Energieweg

14.000

21.000

82% :

Keulsebaan

Randweg -- Stationsweg

6.000

14.000

100% i
-50% '

Heinsbergerweg

Parklaan - Scheidingsweg

10.000

5.000

He Insb ergerweg

SL Wirosingel - Linderweg (Melick)

15.000

21.500

50%

Hems berg erweg

\.f. Kennedysingel - Dorpsstraat (Melick)

13.500

11.000

37%

Groen straat

Apollo laan - Kastanjelaan (Melick)

3.000

3.500

17%

Uitgangspunten verkeersmodel: groeiscenario volgens SV^fll beleid

In tabel 3.4 zijn de berekende intensiteiten weergegeven voor het jaar 2020. Hieruit blijkt
dat bijna alle hoofdwegen ten gevolge van de autonome ontwikkelingen veel drukker
worden.
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Voor de vervoerswijzen fiets, openbaar vervoer en rail zijn geen structurele wijzigingen
vastgelegd.

3.2.2

Verkeersveiligheid
Waarderingskader
De verkeersveiligheid op de hoofdwegen wordt gewaardeerd op basis van het aantal
ongevallen over vijf jaren per wegvak en per kruispunt.Het studiegebied bestaat uit de
hoofdwegen van de gemeentegrens Roerdalen - Roermond tot en met de Koninginnelaan.
Beschrijving
In kaart C.6 zijn de gewogen geregistreerde ongevallen op de wegvakken en kruispunten
weergegeven voorde jaren 1993 tot en met 1997- De ernst van het ongeval wordt meegewogen: dodelijk ongeval 5x, ongeval met letsel 3x en ongeval met uitsluitend materiële
schade l x Bij de kruispunten vallen de volgende concentraties op:

kruispunt

°'

—•'.

ums

Iets

dod

totaal

S t Wirosingel - Koninginnelaan

51

10

0

61

81

Koninginnelaan - Donderbergweg

38

5

0

33

43

St. Wirosingel - K. Doormanplein

ie

7

0

25

39

S t Wirosingel - Keulsebaan

15

7

0

33

36

Karel Doorman straat - Keulsebaan

11

8

0

19

35

9

5

0

14

24

Heinsbergerweg • |.f. Kennedysingel

gewogen

ums: uitsluitend materiele schade. Iets: ongeval met slachtoffers met letsel, dod: ongeval met dodelijke afloop,
gewogen: totaal gewogen ongevalten

Met name het kruispunt St. Wirosingel - Koninginnelaan staat hoog in de lijst. Recent (in
1999) is hier een reconstructie uitgevoerd en zijn verkeerslichten geplaatst. Het kruispunt
Karet Doormanstraat - Keulsebaan staat vermeld op de Blackspotlijst Limburg '96-'98
(ROVL, 1999).
Enkele wegvakken kennen relatief veel ongevallen. Deze zijn vermeld in de volgende
tabel.
Tat>el 3.6 geresistreetde ongevallen OD weitvakken var 1993 t/m 1997 (Provincie Limburn. 1999)
weg
dod
wegvak
ums
Iets
totaal
gewogen
Keulsebaan

Van Heutsistr - Heidebaan

13

6

1

20

Koninginnelaan

Bredeweg - Donderbergweg

12

&

1

17

29

St. Wifosmgel

Koninginnelaan - Keulsetiaan

12

4

0

16

24

Keulsetiaan

Heidebaan - Energieweg

8

5

0

13

23

36

Waardering
Gezien de forse aantallen ongevallen op de hoofdwegen wordt de verkeersveiligheid in
het studiegebied laag gewaardeerd.
Autonome ontwikkelingen
Door het stijgen van de intensiteiten van het wegverkeer als gevolg van de autonome
ontwikkelingen zal het aantal conflicten toenemen, en de verkeersveiligheid verder
verslechteren.
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Bodem en water; landschap

Bodem en water
In deze paragraaf komt een tweetal belangrijke componenten van het abiotisch milieu aan
de orde: bodem en water. Er wordt ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten
van bodem en water.
Inleiding op het waarderingskader
Bodem en water vormen de abiotische componenten van het natuurlijk milieu. Er kan een
bijzondere betekenis aan worden toegekend gebaseerd op:
•
uniciteit (zeldzaamheid);
•
•

informatieoverdracht (landschapsgenese) en/of
het feit dat ze een belangrijke randvoorwaarde vormen voor specifieke (potentiële)

ontwikkelingsmogelijkheden (natuur).
Deze toekenning van een bijzondere betekenis (waardering) wordt in de volgende sub;
grafen per deelcomponent uitgewerkt.
Het onderdeel geologie is wel beschreven, maar er worden geen waarderingscriteria aan
toegekend.

3.3.1.1

Geologie
Beschrijving
ßeffianaa/
Geo(hydro)logisch gezien maakt de regio deel uit van de Roerdalslenk (oostelijk deeO
(IWACO, 1992). De Roerdalslenk wordt begrensd door de Peelrandbreuk (noorden) ende
Fetdbissbreuk (zuiden). De Roerdalslenk kent een sterk wisselende bodemopbouw.
Hieronder is de beschrijving van de bodemopbouw gegeven in het gebied ter plaatse van
de kern Roermond en het gebied ten oosten van Roermond. Hel gebied ten westen van
Roermond kent een sterk afwijkende bodemopbouw.
Samenvattend kenmerkt het gebied zich dooreen dunne deklaag, die matig doorlatend
is, met daaronder een vijftal watervoerende pakketten, die onderling afgewisseld worden
door slechtdoorlatende klei- en bruinkoollagen.
De deklaag bestaat uit fijne zanden met dunne inschakelingen van klei of leem. (Nuenengroep). De dikte van de deklaag bedraagt circa 5 tot 10 m. Het maaiveld ligt globaal tussen 23 m +NAP en 33 m +NAP.
Het onderliggende eerste watervoerend pakket bestaat uit grove zanden en grinden (Formatie van Veghel, Sterksel en Kreftenheye). De onderzijde van het pakket ligt globaal
tussen 12 en 25 m -NAP. Op die diepte beginnen matig tot slecht doorlatende bodemlagen uit de formatie van Kedichem.
Voorde hierboven genoemde bodemlagen kunnen de volgende doorlatendheden aangehouden worden:
•
Nuenengroep:
circa 5 meter/dag;
•
Formatie Veghel, Sterksel, Kreftenheye:
circa 50 meter/dag;
•
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Formatie Kedichem:

circa 10 meter/dag.
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Lokaal
Lokaal gezien is de bodemopbouw zoals hiervoor (regionaal) omschreven. In het beekdal
van de Maasnielderbeek zal de dikte van de deklaag waarschijnlijk eerder 5 dan 10 m zijn
(als gevolg van doorsnijding deklaag).
In het gebied is sprake van een sterk verschil in hoogteligging.
Ter plaatse van de St. Wirosingel en de Keulsebaan liggen de maaiveldhoogtes globaal
tussen circa 24 m +NAP (St, Wirosingel) en circa 28 m +NAP (Keulsebaan).
In het gebied ten noorden van de Keulsebaan ligt het diepste punt op circa 22 m +NAP (de
Maasnielderbeek). Tussen de Maasnielderbeek en de spoorlijn kent het terrein een zeer
glooiend verloop. Er zijn enkele heuvels aanwezig. Het hoogste punt ter plaatse bedraagt
circa 33 m +NAP.
In het gebied tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg bedraagt het laagste punt
circa 24 m +NAP. Er liggen tevens enkele heuvels, waarvan het hoogste punt op circa 29 m
+NAP gelegen is.

33.1.2

Bodem
Waarderingskader
De bodemgesteldheid is gewaardeerd op basis van het wel of niet voorkomen van niet
vergraven bodemprofielen.
De bodemgesteldheid en de bodemkwaliteit kunnen worden aangetast door graaf- en
bouwwerkzaamheden, zettingen, emissies en veranderingen in het grondwaterpeil. Het
uitgangspunt ten aanzien van de waardering vormt de bodemopbouw en kwaliteit die ontstaan zijn via natuurlijke wijze. Daar waar menselijke invloeden reeds de bodemkwaliteit
verslechterd hebben (bodemverontreinigingslocaties), dient deze weer hersteld te worden
(saneren). De streefwaarden voor grond als vastgesteld in de Leidraad Bodembescherming worden als ondergrens aangehouden.
Studiegebied
De omvang van het beïnvloedingsgebied voor de bodem is afhankelijk van het beschouwde effect van de wegaanleg. De volgende effecten kunnen worden onderscheiden:
•
•
•

wijzigingen in de bodemopbouw;
grondmechanische effecten;
freatische grondwaterstandwijzigingen;

•

afvloeiing van verontreiniging via de verharding en bermen in de bodem.

Naar verwachting reikt het beïnvloedingsgebied voor de component bodemopbouw en
grondmechanische effecten niet verder dan maximaal 100 è 200 m aan weerszijden van
het tracé dat binnen een alternatief gevolgd wordt.
Ten aanzien van de component geohydrologie is de beïnvloedingszone afhankelijk van de
variantoplossingen in verticale richting (b.v. duikers, tunnelbakken, e.d.) en kunnen
veranderingen een regionaal effect hebben.
Afstromend water van verharde oppervlakken zal niet (voorkeur Zuiveringschap Limburg)
worden opgevangen in regenwaterafvoerstelsels. De neerslag zal naar bermen, zaksloten
en infiltratievoorzieningen afvloeien en worden opgenomen in het freatisch grondwater.
Het beïnvloedingsgebied voor de component bodem- en waterkwaliteit zal niet verder dan
enkele tientallen meters aan weerszijden van het tracé reiken dat binnen een tracéalternatief gevolgd wordt.
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Beschrijving
Bodemopbouw
De bodem in het plangebied kan als volgt omschreven worden (Stiboka, 1972) (zie kaart

D.1):
•

•

ten noorden van de spoorlijn Roermond - Mönchengladbach:
•
Oude Kleibrikgronden:
BKd25, Oude Kleibrikgronden (fijnzandige lichte zavel);
BKh25, Daalbrikgronden (fijnzandige lichte zavel);
•
Venige beekdatgronden:
ABv, Venige beekdalgronden;
•

Podzolgronden:
Y23,Holtpodzolgronden (lemigfijn zand);
Y23x, Holtpodzolgronden {lemig fijn zand; oude klei of loss beginnend tussen
40 en 120 cm en ten minste 20 cm dik);

•

Y21, Holtpodzolgronden (leemarm en zvi/ak lemig fijn zand);
Hn21, Veldpodzolgronden (leemarm en zwak lemig fijn zand);
•
Kalkloze zandgronden:
Zn23, Vlakvaaggronden (lemig fijn zand);
Industrieterrein Roerstreek:
•

•

Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de bodemopbouw.

Ten zuiden van de Keulsebaan en ten noorden van de Heinsbergerweg en Melick:
•
Podzolgronden:
Y23, Holtpodzolgronden (lemigfijn zand);

•

Y21, Holtpodzolgronden (leemarm en zwak lemig fijn zand);
Y23b, Horstpodzolgronden (lemig fijn zand);
Hn21, Veldpodzolgronden (leemarm en zwak lemig fijn zand);
Kalkloze zandgronden:
Zb21, Vorstvaaggronden (leemarm en zwak lemig fijn zand);
pZn21, Gooreerdgronden (leemarm en zwak lemigfijn zand).

De oude kleibrikgronden zijn te vinden ter plaatse van de oude Maasloop. Daarnaast kent
het stroomgebied van de Maasnielderbeek nog een afwijkende bodem, namelijk venit,
beekdalgronden. Voor het overige bestaan de gebieden ten noorden van de spoorlijn en
ten zuiden van de Keulsebaan uit podzolgronden en kalkloze zandgronden.
Oude kleibrikgronden zijn ontstaan door kleiverplaatsing (in verticale richting) en komen
voor in kalkloze lutumrijke afzettingen van tenminste laat-pleistocene ouderdom (Formatie van Kreftenheye). In dit gebied zijn afzettingen van de Maas (de oude Maasloop)
verantwoordelijk voor het ontstaan van deze gronden.
Podzolgronden zijn ontstaan door inspoelingvan organische stof (niet in de bovengrond,
de A-horizont, maar in de Iets dieper gelegen laag, de B-horizont). Op grond van soort en
gehalte aan humus en het al dan niet voorkomen van ijzer- en aluminiumverbindingen
worden de Podzolgronden weer in verschillende soorten onderverdeeld. Het moedermateriaal bestaat uit kalkloos zand met een gering of zeer gering gehalte aan venweerbare
mineralen.
Kalkloze zandgronden worden weer op basis van de aanwezigheid van een minerale
eerdlaag(donkere humushoudende bovengrond) ingedeeld in eerdgronden ofvaaggronden. Zij hebben dus geen zogenaamde inspoelingshorizont (z.g, Podzol-B).

bUd 44 van 139

ptoiTClnr. i n 4 6 7 - R - 1 4 4

MER N293 (Oosttangcnt RMimond)

augustus 2 0 0 1 . cteflnilirt

Hoofdrappofl

wrr d c f t n i t i r l feserve.doc:

oranjewoud

De bodemopbouw is sterk beïnvloed door de loop van de rivier de Maas. De rivier heeft
zich in rijn loop diverse keren verlegd en heeft hierdoor eerder afgezette pakketten van
zand, grind en klei doorsneden. Hierdoor zijn terrassen ontstaan, zowel ten noorden van
de Maasnielderbeek (een oude Maasloop) als ten zuiden. Ten zuiden van de Maasnieldcrbeek is een sterk glooiend dekzandgebied op dit terras ontstaan (gevormd door de wind).
Door deze invloeden (en enkele menselijke invloeden) is de hiervoor omschreven
bodemopbouw ontstaan.
ßodemkwa/iteit
De natuurlijke bodemopbouw is hierboven beschreven. De bodemkwaliteit die van nature
aanwezig is wordt als uitgangspunt gehanteerd. Het betreft een bodem kwaliteil die op
enkele locaties licht verhoogd ten opzichte van de streefwaarde (vastgesteld binnen de
Leidraad Bodembescherming) kan zijn. De oorzaak betreft enerzijds het zandige karakter
en de lage organische stofgehaltes van de grond (waardoor de gecorrigeerde streefwaarde zeer laag uitvalt) en anderzijds verhoogde natuurlijke gehaltes. Met name het metaal
nikkel wordt vaak in verhoogde gehaltes aangetroffen. Daarnaast kan in de oude
Maasmeanders eveneens een verhoogd gehalte aan arseen aangetroffen worden.
Stroomopwaarts van de Maasnielderbeek is in een oude Maasmeander een voormalige
vuilstort gelegen, waarop bomen geplant zijn. De vuilstort is gelegen bij het dorpje Spik,
ten zuiden van Maalbroek. In hoeverre de aanwezigheid van deze vuilstort van invloed is
op de kwaliteit van het grondwater ter plaatse is niet bekend. Oe stortlocatie ligt op circa
1500 m ten noordoosten van de rand van het plangebied en valt derhalve buiten het
studiegebied.
In het saneringsprogramma 1999 zijn een aantal verontreinigingslocaties opgenomen die
binnen het industriegebied Roerstreek Noord gelegen zijn. Geen van deze locaties zijn
binnen het plangebied gelegen.
Waardering
De bodem op bouw ten noorden van de spoorlijn en ten zuiden van de Keulsebaan rsnogin
relatief grote mate "ongeschonden". Met uitzondering van de woongemeenschap bij de
Kloosterweg en Heystertbaan zijn er nauwelijks menselijke invloeden waar te nemen. Als
karakteristieke bodemtypen wordt het beekdal van de Maasnielderbeek en hel glooiend
dekzandgebied beschouwd. Deze bodemtypen worden extra gewaardeerd.

3.7.1.3

Grondwater
Waarderiiigskader
Een grondwatersysteem of grondwaterstromingenstelsel is een driedimensionaal
samenhangend stromingslichaam van grondwater dat zich in tijd en ruimte kan wijzigen.
Over het algemeen zijn dergelijke stelsels opgebouwd uit infiltratie- en kwelgebieden die
via stroombanen met elkaar verbonden zijn.
Alswaarderingscriteria zijn aangehouden:
•
het intact zijn van het systeem en
•

de waterkwaliteit.

Grondwatersystemen worden fysiek verstoord door verharde oppervlakken, vergraving,
drainage etc. Intacte systemen komen in Nederland nog maar sporadisch voor. In het kader
var duurzaamheid wordt daarom meer en meer gestreefd naar "grondwaterneutraal"
bouwen, dat wil zeggen zonder noemenswaardige verstoring van het grondwatersysteem.
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De aanwezigheid van nog niet (of weinig) verstoorde systemen wordt om deze reden extra
gewaardeerd.
Langs de stroomlijnen van het grondvratersysteem kan een stelselmatige verandering van
de waterkwaliteit optreden. Een en ander hangt samen met hydrochemische processen en
het medium (de bodemlagen) waar het water doorheen stroomt. De van nature voorkomende watertypen zijn over het algemeen goed bekend. De aanwezigheid hieivan wordt hoger
gewaardeerd dan waterkwaliteitsvormen die sterk onder invloed staan van menselijk
gedrag.
De streefwaarden voor grondwater als vastgesteld in de Leidraad Bodembescherming
worden als ondergrens aangehouden.
Studiegebied
De omvang van het beïnvloedingsgebied ten aanzien van het grondwater is afhankelijk
van het beschouwde effect van de wegaanleg. De volgende effecten kunnen worden
onderscheiden:
•
•

freatische grondwaterstandswijzigingen;
wijzigingen in het grondwaterstromingspatroon.

Afstromend water van verharde oppervlakken zal niet (voorkeur Zuiveringschap Limburg
worden opgevangen in kunstmatige regenwaterafvoerstelsels. De neerslag zal naar
bermen, zaksloten en infiltratievoorzieningen afvloeien (voor zover realiseerbaar binnen
het Lozingsbesluit Bodembescherming) en worden opgenomen in het freatisch grondwater. De Maasnielderbeek zal niet of nauwelijks belast worden (eis Waterschap Roer en
Overmaas t.a.v. overstort water: maximale frequentie 1 keer per 25 jaar; ontwerp
zaksloten en infiltratievoorzieningen zal hierop worden afgestemd).
Wijzigingen in het freatisch grondwater kunnen een effect op het gehele grondwatersysteem hebben. Ten aanzien van de component hydrologie is de beïnvloedingszone
afhankelijk van de variantoplossingen in verticale richting (b.v. duikers, tunnelbakken
e.d.).
Wijzigingen rn de kwaliteit van het grondwater zullen meestal alleen lokaal terug te
vinden zijn. Bij langdurige blootstelling aan een verontreinigingsbron zal de invloed over
een groter gebied terug te vinden zijn.
Beschrijving
Hydrologische opbouw (IWACO. 1992, TNO, 1974}
Het reliëf heeft grote invloed op het regionale en lokale grondwatersysteem. Op basis van
het reliëf, de aanwezige bodemtypen en het oppervlaktewatersysteem heeft het
aanwezige grondwatersysteem zich gevormd.
kaart E.2
Het grondwatersysteem in het gebied wordt gekenmerkt door grotendeels lokale
invloeden. Met betrekking tot infiltratie of kwel is in een groot deel van het gebied ten
noorden van de spoorlijn sprake van een intermediaire situatie. Dit wil zeggen dat er niet
aantoonbaar sprake is van een kwel- of infiltratiesituatie. Waarschijnlijk is er sprake van
infiltratie, maar in minimale hoeveelheden. De Maasnielderbeek treedt echter op als een
zogenaamd kwelvenster. Hier is horizontale kwel vastgesteld. Het water is afkomstig uit
een smalle strook langs de beek. In geringe mate wordt de beek gevoed door kwelwater
afkomstig uit het dieper gelegen eerste watervoerend pakket (verticale kwel). Dit water is
afkomstig van de hoger gelegen gebieden die in het oosten gelegen zijn en heeft een
leeftijd van meer dan 250 jaar.
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Ten zuiden van de Keulsebaan is op basis van theoretische modelanalyses een infiltratiegebied vastgesteld. Dit is vooralsnog niet middels veldwaarnemingen aangetoond. Dit
water zou richting het stroomgebied van de Roer afstromen. De poel (leefgebied
knoflookpad) die binnen dit gebied gelegen is, is lager dan de lokale grondwaterspiegel
gelegen. Het water is enerzijds afkomstig van in het gebied geïnfiltreerd regenwater en
anderzijds van de oostelijk gelegen hogere gebieden.
De grondwaterstroming is westelijk gericht (zowel het freatisch grondwater als het
grondwater in het eerste waten/oerend pakket). Het freatisch grondwater heeft veelal een
korte leeftijd (O tot 25 jaar) en heeft als bron lokale infiltratie van neerslag. Het grondwater in het eerste watervoerend pakket heeft als bron de hoger gelegen gebieden ten
oosten van het plangebied (Duitsland).
Uit de literatuur is de volgende informatie over de stijghoogte van het grondwater
verkregen met betrekking tot studiegebied (zie kaart E.3 en E,4):
•
Isohypsen freatisch grondwater (TNO): tussen 20 en 22 m +NAP;
•
Isohypsen middeldiep grondwater (TNO): tussen 20 en 22 m +NAP;
•
Isohypsen freatisch grondwater (IWACO): tussen 22 en 24 m +NAP (berekend in
model);
•

Isohypsen middeldiep grondwater (IWACO): tussen 21 en 23 m +NAP (berekend in
model).

Er is een verschil in waarde tussen de berekende stijghoogtes (IWACO) en de gemeten
stijghoogtes (TNO) van 1 tot 2 m. IWACO geeft aan dat een dergelijke afwijking mogelijk
is. De afwijking kan ontstaan zijn doordat ten behoeve van de berekening een schematïsatie van de werkelijkheid van het grondwatermodel ingevoerd is. Als gevolg van een
variatie in de geologische opbouw en geohydrologische eigenschappen kunnen
afwijkingen optreden tussen de berekende en gemeten waarden. Daarnaast zijn de
kaarten van TNO gebaseerd op grondwaterstanden in het jaar 1974. Grondwaterstanden,
met name van het freatisch water, zijn tevens seizoensafhankelijk en kunnen tevens grote
verschillen vertonen in natte en droge jaren.
Uit informatie van NITG-TNO te Delft is gebleken dat er slechts één TNO*peilbuis in het
studiegebied aanwezig is. Overige TNO-peilbuizen in de regio zijn te ver oostelijke of
noordelijk van de wegtracés gelegen. Voor de locale situatie te plaatse van de tracés en
kunstwerken is de informatie van deze peilbuizen daarom minder relevant. In het
studiegebied is circa 200 m ten oosten van het braakliggend terrein aan de Keulsebaan
(circa 1300 m vanaf de rotonde aan de St, Wirostngel) een TNO-brandput gelegen (nr.
58D-B-0397), die elke 14 dagen gemonitord wordt. Uit de grondwatergegevens is te
herleiden dat de gemiddelde grondwaterstand op circa 22,4 m -»-NAP is gelegen en de
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) op circa 22,8 m + NAP. Verder zijn in het
plangebied geen TNO-peilbuizen gelegen. De gemeten gemiddelde grondwaterstand komt
redelijk overeen met de waarde die af te lezen is uit de Isohypsen kaart.

Uit informatie afkomstig van projectbureau Rijksweg 73-Zuid blijkt, dat ter plaatse van het
traject van Rijksweg 73-Zuid in de omgeving van de spoorbaan (t.p.v. het gebied van de
Oosttangent) geen peilbuizen staan en derhalve geen grondwatergegevens beschikbaar
zijn. Door IWACO is t.b.v. het project Rijksweg 73-Zuid wel een berekening gemaakt van
de grondwaterspiegel ter plaatse van het tracé, uitgaande van de hoogste grondwaterstand die 1 keer per 100 jaar op kan treden. Ter plaatse van het viaduct bij de Terbaanseweg is een grondwaterstand van 22 m +NAP aangegeven. Over het langsprofiel van
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Rijksweg 73-Zuid fluctueert de grondwaterstand tussen 22 en 22,5 m +NAP (uitkomst
berekening), onafhankelijk van de hoogteligging van hel maaiveld.
Algemene toelichting hydrologisch systeem
Een watersysteem (oF hydrologisch systeem) kan worden omschreven als een vast omlijnd gebied waarin de input
en de output van water een duidelijke relatie tot elkaar vertonen. In Nederland bestaat een watersysteem in principe
meestal uil een inültraliegebied waar regenwater infiltreert en een kwelgebied waar dat water na verloop van tijd
weer aan het oppervlak komL Hel rnfiltratiegebied is daarbij meestal 'hoog en droog', het kwelgebied laag gelegen
en n a t Hier ligt een dicht oppervlaktewaterstelsel, dal het overtollige water aFvoert naar elder».
Hydrologische systemen worden naar omvang en kracht ingedeeld in regionale en lokale systemen, met eventueel
als tussenvorm subregionale systemen. In principe is deze indeling afhankelijk van de schaal waarop gekeken
wordt: in Feilekandeheleaardealséén watersysteem worden beschouwd, of hel stroomgebied van de Maas, oFde
Maasnielderbeek en omgeving, maar ook een enkel perceeL
Lokale systemen ontstaan over het algemeen boven op regionale systemen. Zo wordt in het studiegebied het
regionale systeem gevormd door het stromingsgebied vanaf de hogere gronden in het oosten richting de Maas en
Roer. Hierin ligscn de lokale systemen als het intermediaire gebied ten noorden van de spoortraan, het kwelgebied
ter plaatse van de Maasnielderbeek en het potentiële in Filtratiegebied ten zuiden van de Keulsebaan.
Een belangrijkversehil tussen regionale en lokale systemen isdat de eerste als gevolg van hun kracht ( o m v a n f '
hoogteverschil tussen in- en uitstroomgebieden) in principe permanent bestaan en dat lokale systemen vaak ir,
natte perioden ontstaan om in droge tijden weet te verdwijnen.

Grondwaterttappen (Stiboka, 1972)
Bij de beschrijving van de freatische grondwaterstanden wordt gebruik gemaakt van de
indeling in grondwatertrappen. Daarin wordt de seizoensfluctuatie van het freatisch
grondwater gekenmerkt. De naar plaats en tijd fluctuerende grondwaterstanden worden
beschreven via een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en een gemiddeld laagste
grondwaterstand (GLG).
Er zijn in totaal zeven klassen of grondwatertrappen (zie kaart D2):
Grondwatertrap:

GHG in m-mv:

1

<0,4

II

0,5 tot 0,8
<0,4

0,8 tot 1,2

IV

>0,4

0,8 lot 1,2

V

<0,4

>1,2

VI

0.4 tot 0,8

>1,2

VII

>0,8

>1,2

III

Het gebied wordt als volgt ingedeeld (zie kaart D.l):
•
ten noorden van spoorlijn:
•

•
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Oude Kleibrikgronden:

BKd25
Vil;
BKh25
Vil;
•
Venige beekdalgronden;
ABv
II (Maasnielderbeek);
•
Podzolgronden:

•
•

GLG in m-mv:

Y23
VI!;
Y23x
Vil;
Y21
Vil;
Hn21
VI;
Kalkloze zandgronden:

Zn23
V;
•
industrieterrein Roerstreek:
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Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de grondwatertrap;
ten zuiden van Keulsebaan en ten noorden van de Heinsbergenweg en Melick:
•

Podzolgronden:
-

•

Y23
Y21
Y23b
Hn21

Vil;
VII;
VII;
VI;

Kalkloze zandgronden:
Zb21
VII:
pZn21
VI.

Lokale grondwaterstanden
Samenvattend kan gesteld worden dal het grootste deel van het studiegebied in
grondwatertrap VII valt. Dit betekent dal de grondwaterstand gedurende minder dan 5
maanden ondieper dan 120 cm-mv is. Gezien de sterke glooiing van het landschap en het
hydrologisch gegeven dat het een infiltratiegebied betreft, was dit ook de verwachting.
Ter plaatse van het stroomgebied van de Maasnielderbeek bedraagt de grondwatertrap II.
Dit betekent dat de grondwaterstand ter plaatse meer dan 10 maanden per jaar ondieper
is dan 80 cm-mv en minder dan 10 maanden per jaar zelfs ondieper dan 40 cm-mv. Gezien
de plaatselijk aanwezige horizontale kwelsituatie en de lage ligging van de beek, was dit
te verwachten.
Vergelijking TNO- en IWACO-gegevens metgrondwatertrappen en maaiveldhoogtes
De hierboven beschreven literatuurgegevens van TNO en Stibokazijn 20 tot 25 jaar oud.
Aan deze gegevens mag dan ook geen absolute waarde toegekend worden. Desondanks
geven zij een indruk van de grondwaterstanden die in hel gebied te verwachten zijn.
Naast de genoemde TNO-brandput aan de Keulsebaan, is de Maasnielderbeek het enige
waarnemingspunt inzake de grondwaterstand in het gebied. De bodem van de Maasnielderbeek ligt op circa 21,5 m +NAP. De oevers liggen op circa 22,5 m +NAP. Uitgaande van
een waterstand van circa 22 m +NAP (circa 1.000 m stroomopwaarts ligt een stuw,
waarboven het peil op circa 22,9 m +NAP gehouden wordt; vervolgens vindt afstroming
onder vrij verval plaats in het deel binnen het studiegebied) en een iets hogere grondwaterstand in de omgeving komt dit redelijk overeen met de freatische grondwaterstanden
volgens de TN O-grond waterkaart (tussen 20 en 22 m +NAP) en het hydrologisch systeem
als opgezet door IWACO (tussen 22 en 24 m +NAP). Ook de gegevens uit de IWACOberekening voor Rijksweg 73-Zuid (Viaduct Terbaanseweg: maximaal circa 22 m •»• NAP)
liggen in de zelfde orde van grootte. In het hoger gelegen gebied aan weerszijden van de
Maasnielderbeek is waarschijnlijk sprake van een lokale infiltratiesituatie. Met name ter
plaatse van de heuvels aan de zuidzijde van de beek, zal de grondwaterstand gedurende
een groot deel van het jaar zeer laag zijn. Het grondwater dat in de bovenste bodemlaag
aangetroffen wordt betreft inzijgend neerslagwater dat als gevolg van de bodemweerstand al dan niet snel zal zakken. Dezelfde situatie is van toepassing voor het gebied ten
zuiden van de Keulsebaan. In dit gebied is geen beek aanwezig, waardoor geen beeld van
de ligging van het freatisch grondwater verkregen kan worden.

Grondwaterkwaliteit
De samenstelling van het freatisch grondwater In Midden-Limburg (Roermond ligt in het
gebied Maasvallei Zuid) kan als volgt omschreven worden:
pH:
Nitraat:
Sulfaat:
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4 0 - 65 m g / l ;
0,15-0.25 mg/l.

Verder heeft het freatisch en middeldiep grondwater een kwaliteit gelijk of beter dan de
streefwaarde voor grondwater 2oals gesteld in de Leidraad Bodembescherming.
Voor zover bekend zijn er geen verontreinigingslocaties in het studiegebied gelegen.
Waardering
Het hydrologisch systeem rond de Maasnielderbeek is ecologisch zeer waardevol. Dit geldt
eveneens voor het oostelijk gelegen bosgebied en een klein gebied ten zuiden van de
Keulsebaan waar de zeldzame knoflookpad aangetroffen is.
Het hydrologisch gevoelige gebied rond de Maasnielderbeek krijgt binnen het peilbeheer
van het waterschap extra aandacht.
De hoogte van de grondwaterstand heeft grote invloed op de ontwikkeling en het behoud
van plantensoorten en de leefmogelijkheden van diersoorten in het gebied. Grondwaterconservering en handhaving van een grondwaterneutraal systeem is zeer belangrijk. Om deze
redenen wordt extra waarde toegekend aan de grondwatersystemen ter plaatse van de
ecologisch waardevolle gebieden.
Ten aanzien van de grondwaterkwaliteit kan gesteld worden dat het freatisch grondwater
en het eerste watervoerend pakket mogelijk als gevolg van het agrarisch grondgebruik
verontreinigd zijn met stikstof en mogelijk ook met fosfaat. Derhalve is er geen extra
betekenis toegekend aan de grondwaterkwaliteit.

3.3.1.4

Oppervlaktewater
Waarderingskader
Het oppervlaktewater kan zeer vormenrijk zijn. Binnen deze vormenrijkdom worden de
van oorsprong natuurlijke systemen hoger gewaardeerd dan de door de mens gecreëerde
waterlopen en plassen. Met andere woorden: een meanderende laaglandbeek (zoals de
Maasnielderbeek) wordt hoger gewaardeerd dan een gegraven rechtlijnige afvoerbeek.
Daarnaast heeft het oppervlaktewatersysteem een afwaterings- en conservenngsfunctie.
Deze functie mag niet aangetast of gewijzigd worden.
Als waarderingscriteria worden aangehouden:
•
het natuurlijk karakter van het systeem (waaronder ecologisch waardevolle gebieden)
behouden;
•
het afwaterings- of conserveringsvermogen;

•

de waterkwaliteit.

Ten aanzien van de waterkwaliteit bestaan verschillende normen. Voor deze studie
worden de grenswaardenormen conform de Evaluatie Nota Water als ondergrens
aangehouden (voorheen AMK-norm). Oppervlaktewater dat aan deze kwaliteitsgrens
voldoet wordt hoger gewaardeerd dan overige wateren.
Studiegebied
Wijzigingen in de loop van het afwateringssysteem kunnen een grote invloed hebben op
het afwateringssysteem van het achterliggende gebied. De afwaterings- en
•conserveringsfunctie mag niet aangetast worden. Hiertoe zullen lokaal maatregelen
worden getroffen. Als studiegebied wordt in eerste instantie de gehele regio ten oosten
van Roermond in beschouwing genomen.
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Beschrijving
Regionaal
Regionaal gezien is de aanwezigheid van de Maas en de Roer bepalend voor de afvoer van
water. Het neerstagoverschot en de wateraanvoer van elders (via beken) zal direct (afvoer
via waterlopen) of indirect (infiltratie) naar de Maas en Roer worden afgevoerd.
kaart E.5
De Waterstaatska art van het gebied geeft een beeld van de hierboven omschreven
afvoersituatie. Er kunnen twee afwateringseenheden onderscheiden worden:
•
•

Maasnielderbeek;
Roer.

Het Maasnielderbeek-systeem omvat enerzijds de natuurlijke afvoer van het gebied ten
oosten van Roermond, met de zuidgrens even ten zuiden van de spoorlijn, en anderzijds
de afwatering van afgekoppeld neerslagwater en overstorten uit de kern Roermond. De
Maasnielderbeek loost in de Maas, ten noordwesten van Roermond.
Het Roer-systeem omvat de natuurlijke afvoer van het gebied aan beide zijden van de
Roer, inclusief de afwatering van afgekoppeld neerslagwater en overstorten uit de kernen
Melick en St. Odiliënberg.
Peilbeheer waterschap Roer en Overmaas
In het noordelijk deel van het plangebied is de Maasnielderbeek gelegen. Deze beek wordt
enerzijds gevoed door kwelwater uit de oevers en anderzijds door neerslagwater afkomstig
van omliggende gebieden. Het systeem is hydrologisch zeer waardevol. Stroomopwaarts
van het deel van de beek dat in het plangebied gelegen is, ligt een stuw (op circa 1.000 m
afstand) waarmee het bovenstroomsgelegen beekpeil gehandhaafd wordt (op circa 22,9 m
-fNAP). Ter plaatse van het plangebied is sprake van een vrije afstroming van het water. Er is
geen peilbeheersing. Momenteel wordt het peilbeheer van de Maasnielderbeek nader
onderzocht.
Binnen het plangebied is nauwelijks een slotenstelsel aanwezig. Het slotenstelsel dat
aanwezig is, is niet in beheer bij het waterschap. Hoofdwatergangen zijn buiten de
Maasnielderbeek, zowel in het noordelijk als zuidetijk deel van het plangebied niet
aanwezig.
Een groot deel van het neerslagoverschot zal infiltreren.
Waterkwaliteit regionaal
Ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de regio dient de Maasnielderbeek
in ogenschouw genomen te worden. Het water in de beek is enerzijds afkomstig van het
hoger gelegen gebied ten oosten van het plangebied. Anderzijds betreft het horizontale
kwel. In zeer geringe mate betreft het verticale kwel uit het eerste watervoerend pakket.
De kwaliteit van het water in de Maasnielderbeek zal overwegend natuurlijke waarden
hebben. De kwaliteit van het grondwater in de regio staat sterk onder druk van emissies
vanuit de landbouw. Vooralsnog is niet bekend of dit al consequenties heeft voor de
kwaliteit van het water in de Maasnielderbeek.
Waardering
De Maasnielderbeek is een hydrologisch waardevol systeem. De plantengroei ter plaatse
is zeer gevoelig voor schommelingen in de grondwaterspiegel. Daarnaast dient de
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Maasnielderbeek zijn natuurlijk karakter te behouden. Er wordt derhalve een bijzondere
waarde aan het systeem toegekend.
Voor de overige gebieden is er geen sprake van een duidelijk afwateringssysteem via
watergangen (waterconservering is echter wet belangrijk). Er wordt aan dit systeem geen
verhoogde waarde toegekend.
De ktwliteit van het oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door het landbouwkundig
beheer van oevers en percelen. Gelet op de algemene waterkwaliteit wordt er geen
bijzondere waarde toegekend aan de huidige kwaliteit van het oppervlaktewater.

33.1.5

Samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater
De Maasnielderbeek wordt voor een deel gevoed door horizontale kwel. De Maasnielderbeek dient als kwelsysteem gehandhaafd te worden. Het bestaan van de Maasnielderbeek is dus voor een groot deel afhankelijk van het grondwatersysteem rond de beek. De
optredende verticale kwel vanuit het eerste watervoerend pakket levert maar een gerir
bijdrage aan de hoeveelheid water in de beek.
In de overige gebiedsdelen is er geen relatie tussen grondwater en oppervlaktewater
vanwege het ontbreken van een afwateringssysteem.

3.3.1.6

Autoitoine ontwikkelingen
De volgende bestemmingswijzigingen zijn gepland die van invloed zijn op de waarden
bodem en water:
•

een uitbreiding van het bedrijventerrein aan de zuidzijde van de Keulsebaan;

•

•

een uitbreiding van een woonwijk van Roermond tussen de Keulsebaan en de
Heinsbergerweg;
een uitbreiding van een woonwijk van Melick, eveneens tussen de Keulsebaan en de
Heinsbergerweg;
de aanleg van Rijksweg 73-Zuid;

•

de openstelling van het designer & Outlet Centre (2001).

•

De te verwachten invloed van de hierboven genoemde autonome ontwikkelingen op de
waarden bodem en water kan als volgt omschreven worden.
Uitbreiding bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan en woonwijiten
Binnen de Vierde Nota Waterhuishouding die onlangs verschenen is, wordt ten aanzien
van de aanleg van rioolstelsels gestreefd naar minimaal 60% afkoppeling van verharde
oppervlakken en infiltratie van het opgevangen regenwater in de bodem. Zodoende wordt
meegewerkt aan de natuurlijke grondwateraanvulling in het gebied. Het zuiveringschap
Limburg heeft in haar beleid eveneens de voorkeur uitgesproken voor inRItratie van
regenwater. Voor bedrijventerreinen wordt, indien afkoppeling om milieutechnische
redenen niet verantwoord is, de toepassing van een verbeterd gescheiden stelsel
aanbevolen (waar ook een groot deel van de neerslag naar het oppervlaktewater zal
afstromen en dus beschikbaar kan komen voor de grondwateraanvulling). Derhalve mag
ten aanzien van de gebieden waar uitbreiding van bedrijventerreinen en woonwijken
gepland zijn, aangenomen worden dat het aan te leggen afwateringssysteem aan deze
doelstelling zal voldoen. De grondwaterstanden in het gebied zullen naar verwachting
geen negatieve invloed ondervinden van de aanleg van deze gebiedsinrichtingen en als
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gevolg van infiltratie van regenwater vrijwel op hetzelfde niveau blijven. Indien niet aan de
doelstelling wordt voldaan zal een grondwaterstandsverlaging optreden, die mogelijk ook
buiten de woon- en bedrijfsgebieden problemen kunnen veroorzaken als gevolg van
verdroging.
Ten aanzien van de kans op bodemverontreiniging op het nieuw aan te leggen bedrijventerrein, kan gesteld worden dat een bodemverontreiniging naar verwachting uitsluitend
ten gevolge van calamiteiten zal ontstaan. Een dergelijke verontreiniging zal zo snel
mogelijk na het ontstaan gesaneerd worden. Zij zal derhalve naar verwachting geen
consequenties hebben voor de kwaliteit van de bodem in de omgeving.
Aanleg tunnel Rijksweg 73-Zuid
Voor zover bekend zal de tunnel in het eerste watervoerend pakket komen te liggen. De
tunnel zal een barrière vormen ten aanzien van de stroming van het grondwater in het
eerste watervoerend pakket (westelijk) in de richting van de Maas.
De aanwezigheid van de tunnel zal naar verwachting invloed hebben op de grondwaterstanden in de directe nabijheid van de tunnel (tot enkele tientallen meters naast de
tunnel). Naar verwachting zal de invloed op het grondwaterstandsniveau in het overige
deel van het studiegebied niet meetbaar zijn.

3.3.2

Geomorfologie
Geomorfologie betreft de vormenleer van de aarde. De geomorfologie bestudeert het
ontstaan van verschillen in reliëf. Deze verschillen zijn in de loop van de tijd veroorzaakt
door wind en water en hangen nauw samen met de geologische ontstaansgeschiedenis
van het gebied.
Waarderings kader
De geomorfologische gesteldheid zal op basis van de volgende criteria worden gewaardeerd:
•
zeldzaamheid: in hoeverre zijn de geomorfologische elementen zeldzaam op lokaal,
regionaal, nationaal en eventueel op internationaal schaalniveau;
•
afleesbaarheid: in welke mate is de geo(morfo)logische ontstaansgeschiedenis van
een gebied af te lezen / zichtbaar in het landschap;
•
samenhang: de mate van herkenbaarheid van de onderlinge relaties van geomorfologische elementen;
•
kenmerkendheid: in hoeverre is het element gebonden aan en daarom kenmerkend
voor het gebied of de streek;
•
de aanwezigheid van markante hoogteverschillen die een voorwaarde vormen voor
het voortbestaan of ontstaan van een ecologische gradiënt.
Beschrijving
Op grond van de geomorfologische gesteldheid kunnen, op hef regionale schaalniveau, in
Midden-ümburg de volgende landschappen worden onderscheiden: het plateaugebied,
het dekzandgebied en het rivierterrassengebied.
Geologische ontstaansgeschiedenis
De terrassen in de Maasvallei hebben een lange ontwikkeling achter de rug. Voor de
laatste ijstijden voerde de Maas grote hoeveelheden grind, zand en slib aan. In perioden
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van verminderde stroomsterkte werd veel van dit materiaal afgezet. Hierdoor ontstond het
hoogterras waar de rivier later een geul uit sleet.
Door bewegingen van de aardkorst kwam het bodem oppervlak van Midden-Limburg en
Brabant omhoog. De breuklijn die tussen Swalmen (ten noorden van Roermond) en Os$
ontstond, de zogenaamde Peelrandbreuk, leidde tot bodemdalingen. Ten westen van de
breuklijn ontstond de Centrale Slenk, waar het plangebied nu onderdeel van uitmaakt, en
ten oosten van de breuklijn ontstond de Peelhorst die ten zuidwesten begrensd wordt
door de Feldbissbreuklijn. In de Centrale Slenk zijn, door de Maas, later grote pakketten
grind afgezet.
Door het ontstaan van de Peelhorst ging de rivier langzamer stromen en werd er opnieuw
materiaal afgezet waardoor het middenterras ontstond. Na verloop van tijd sleet hier de
Maas weer een dal uit dat deels is opgevuld: het laagterras.
De wind heeft ook een belangrijke rol gespeeld in de vorming van Midden-Limburg. In
droge perioden, tijdens ijstijden, voerden zuidwestenwinden grote hoeveelheden zand
aan, dat in lagen met een dikte van enkele meters gedeponeerd werd aan de westzijde
van de Peelrandbreuk. Tevens stoof uit de drooggevallen Maasbeddingen zand op, de
vooral op de hoogterrassen aan de oostzijde kwam te liggen.
In de loop van de tijd hebben zich verschillende geomorfologische eenheden ontwikkeld
in dit gebied. Het plateaugebied wordt gevormd door de hoogst gelegen delen van het
landschap: de Peelhorst en de hoogterrassen. Dit gebied is relatief vlak en oude (fluviatiele) afzettingen van de Maas komen dicht aan het oppervlak voor.
Het dekzandlandschap is te vinden ten zuidwesten van de Peelhorst. Het landschap ligt
zelf iets lager en heeft vrij veel reliëf. Dat reliëf wordt gevormd door afwisselend dekzandruggen, sturfduinen en dekzandvlakten, die doorsneden zijn door beekdalen.
Het rivierterrassengebied bestaat uit de rivierdalbodem, met daarin stromend de Maas.
Aan de zijkanten van de dalbodem liggen terraswanden die de gp'ens aangeven tussen
twee verschillende terrassen.
Het noordelijk deel van het plangebied hoort tot de rivierdalbodem. De rivier heeft hier in
het verleden enkele stroomruggen gevormd waardoor een zwak glooiend gebied is
ontstaan. Bij de Heystertbaan ligt de overgang naar een hoger gelegen terras met de
daarop gelegen dekzanden. De hoogteverschillen in deze overgangszone bedragen
enkele meters (4 è 5 meter verschil).
In het dekzandlandschap in het zuidelijk deel van het plangebied liggen dekzandwelvingen met een oud landbouwdek. De vorm van dit terrein is zwak golvend.
Waardering
Regionaal gezien zijn enkele duidelijke hoog-laag gradiënten te zien. De hoge gebieden
behoren tot het plateaugebied en de lage gebieden tot het rivierterrassengebied. Deze
hoogteverschillen zijn nog goed zichtbaar, omdat grote delen van het gebied nog niet
verstedelijkt zijn. Hierdoor heeft het gebied een belangrijke geomorfologische waarde. De
Maasvallei, die een lange ontwikkeling achter de rug heeft, wordt gekenmerkt door
terrassen die nog duidelijk in het landschap aanwezig zijn.
De meest waardevolle geomorfologische elementen in het plangebied zijn de terrasrand
in samenhang met de oude Maasmeander van de Maasnielderbeek en het golvend dekzandgebied ten zuiden van de Keulsebaan. Dit dekzandlandschap wordt gekarakteriseerd
door dekzandwelvingen met een oud landbouwdek. Het terrein is zwak golvend en de
ontstaansgeschiedenis(devormingdoor de wind) is nog goed af te lezen in het landschap. Het gebied ten zuiden van de Maasnielderbeek is volgens de inventarisatie Aardkundige Waarden (Provincie Limburg, 1999) van (inter)nationaal belang. Het gaat hierbij
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om de Paraboolduinen van de Melickerheide (van internationaal belang) en de terrasrand
langs het dal van de Maasnielderbeek(van regionaal belang).
Autonome ontwikkelingen
De belangrijkste aantasting van de geomorfologische situatie wordt over het algemeen
veroorzaakt door uitbreiding van (woon)bebouwing en infrastructuur.
Het regionale beleid geeft aan dat het gebied ten oosten van de St. Wirosingel een
belangrijke landschappelijke waarde heeft.
Met de aanleg van Rijksweg 73-Zijid zullen enkele veranderingen in de geomorfologie
optreden. Door de aanleg van deze snelweg, zullen diverse vergravingen plaatsvinden.
Hierdoor zullen enkele oeverwalten en andere glooiingen, die nu nog te zien zijn, verdwijnen.
Ten zuiden van de N570 zal in de toekomst een bedrijventerrein gerealiseerd worden.
Deze verandering heeft grote invloeden op de geomorfologische gesteldheid van het
gebied. Er zullen grote vergravin gsactiviteiten plaatsvinden door de geplande uitbreiding
van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan en door de uitbreidingen van
Melick en Roermond met nieuwe woningbouwlocaties. Hierdoor zal de geomorfologie van
het gebied drastisch worden aangetast.
Het provinciaal beleid richt Zich, vooral in het noordelijk deel van het plangebied, op
behoud van geomorfologische waarden.

3.3.3

Landschap
Waarderingskader
Voor de waardering van het landschap worden de volgende begrippen gehanteerd:
•

•

•

•

•

samenhang tussen vorm en functie: hiermee wordt bedoeld de mate waarin de vorm
en de natuurlijke processen in het landschap passen bij de functies die aan het landschap zijn toegekend, in termen van bruikbaarheid en beleving. Daarnaast dient het
landschap voldoende bruikbaarheid en belevingswaarde in educatieve en recreatieve
zin te hebben;
samenhang tussen de waarneembare elementen en patronen: de mate waarin de
aanwezige landschapselementen en -patronen bij elkaar passen. Landschapselementen en -patronen die bij elkaar horen en bijdragen aan compleet beeld leiden tot een
positieve waardering;
afleesbaarheid van het natuurlijke systeem: dit aspect beschrijft de mate waarin het
natuurlijke systeem (bodem en hydrologie) nog van invloed is op de vorm en gebruik
van het landschap en de wijze waarop dit herkenbaar is. Onderwerp van waardering
zijn de aanwezigheid van hydrologische relaties en bepaalde typen begroeiing;
afleesbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis: de mate waarin het ontwikkelingsproces nog af te lezen is uit de ruimtelijke opbouw. Het gaat hier om dingen als
het landschapspatroon en de aanwezigheid van bijzondere elementen die naar vroegere occupatieperioden vemvijzen;
visuele samenhang: er is een visuele samenhang binnen het landschap wanneer
waarneembare patronen en elementen bij elkaar passen en een samenhangend landschapsbeeld opleveren. Mensen nemen het landschap immers in zijn geheel waar.
Vooral niet passende elementen en patronen verstoren het gevoel van eenheid in het
landschap. Een compleet landschapsbeeld leidt tot positieve waardering. Positief
scoren tevens landschappen die de indruk wekken dat ze in de tijd gegroeid zijn.

m
blid Si ven 239

projvcinr. 111462-R-14t

MER N293 (OosICingent Roermond)

augustus 2002, deFInlMef

Hoofdrapport

mei definitief reserve .doe

oranjewoud

Beschrilving
Op het hoogste schaalniveau is, in Midden-Limburg, een koppeling tussen het Maassysteem en de verstedelijking. De Maas heeft in een tijdsbestek van duizenden jaren zijn
eroderende werking gedaan. Hierdoor zijn de rivierterrassen ontstaan. Rivierterrassen zijn
vlakke, hoger gelegen delen die vroeger een stroomvlakte vormden.
De loop van de Maas is de afgelopen eeuw veranderd door ingrepen van de mens. Bijna
de gehele rivierloop is gekanaliseerd en langs de rivier zijn tal van grindputten te vinden
die het oorspronkelijke beeld van de Maas erg hebben veranderd.
De stedelijke bebouwing is gekoppeld aan de loop van de rivier. Kernen als Venlo,
Tegelen, Reuver zijn aan de Maas ontstaan, Roermond aan de Roer. Op dit hogere
schaalniveau is te zien dat in de lagere delen van de terrassen de bebouwing geconcentreerd ligt, Oeze bebouwingskernen liggen in een overwegend open landschap. De hogere
delen van de terrassen daarentegen zijn meer besloten. In de vorige eeuw lagen hier de
heidevelden, maar later zijn deze gebieden aangeplant met naaldhout voor de mijnbouw
in Limburg, Grote delen van deze bossen zijn nu nog aanwezig en geven de grens van het
terrassengebied van de Maas aan.
Op een lager schaalniveau is te zien dat een deel van het plangebied in het lage deel van
de Maasterrassen ligt. De Maas heeft in de loop van de tijd zijn loop verschillende keren
verlegd, In de omgeving zijn de oude lopen van de Maas te zien. De stad Roermond ligt
tussen deze oude rivierlopen.
figgfnff van oude lopen van de Maas
Ten westen van Roermond liggen grindputten. Door deze menselijke ingrepen is een open
en waterrijk landschap ontstaan. Het oorspronkelijke agrarische landschap is door deze
ingrepen verdwenen. De grindwinning is in de loop van de twintigste eeuw steeds
grootschaliger geworden. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de Maaskanalisatie en
de grotere mogelijkheden van de scheepvaart. Tot 1970 was de grindwinning nog
grotendeels beperkt tot het winterbed van de Maas, daarna werden ook gebieden
daarbuiten weggebaggerd (Renes, 1997).
Ten oosten van en deels in Roermond ligt een oude bedding van de Maas. Een deel van
deze bedding is onbebouwd, Aan de westkant wordt dit deel begrensd door de stad
Roermond en aan de oostkant door een hoger gelegen terras. De overgang naar dit ho
e
terras wordt gemarkeerd door een steile rand van enkele meters.
Het noordelijk deel van het plangebied ligt in de oude loop van de Maas. Het is een open
gebied. De aanwezige bebouwing concentreert zich langs de dwarsverbindingen door het
gebied bij Spik, Straat en Ktoosterhof, Twee andere wegen lopen mee met de Maasloop:
de N271 en de Oude Terbaanseweg.
De oude Maasloop is grotendeels in gebruik als landbouwgebied: akkers op de hogere
gronden en weilanden in de geul. De terrasrand die de grens aangeeft tussen de hogere
en de lagere gronden is voor een groot deel bebost. Tevens ligt er een kleine beek op deze
grens. Dit is de Maasnielderbeek die precies in de oude Maasgeul ligt.
Ten zuiden van de Kloosterhof gaat het bos op de terrasrand en het beboste stuifduinengebied van de hoogste terrassen in elkaar over. Het dekzandgebied ten zuiden van dit
boscomplex is in gebruik als landbouwgebied (hoofdzakelijk akkers). Verspreid liggen
bosjes, houtwallen en -singels en steilranden waardoor een kleinschalig landschap is
ontstaan. Op de grens van het bos- en landbouwgebied, liggen een woonwijk en het
industriegebied Roerstreek Noord. Hier is de meeste bebouwing van het dekzandgebied
geconcentreerd.
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in het zuidelijk deel van het plangebied ligt een wezenlijk ander soort landschap dan in
het noordelijk deel. Dit ondanks dat beide delen onderdeel zijn van het rivierterrassengebied.
De Kloosterhof is een landschappelijk onderdeel waarvan de kwaliteit van de boerderij
niet alleen in de gebouwen zelf ligt, maar juist vooral in de samenhangen die de gronden
eromheen hebben met de gebouwen. De Kloosterhof laat zien hoe het landschappelijke
systeem in dit gebied werkt: gras- en hooilanden op de natte gronden rond de Uaasnielderbeek, akkers op de hogere droge gronden en op het hogere terras de bossen. Op deze
terrassen lagen vroeger de heidevelden waar de heideplaggen gehaald werden voor het
bemesten van de akkers.
Ten westen van MeiJck ligt het Roerdal. Hier liggen weilanden, boomgaarden, verspreid
staande bomen en een groot aantal steilranden. Er zijn nog tal van oude rivierlopen
aanwezig in bet landschap en het dal is nagenoeg vrij van bebouwing.
Waardering
De meanderende loop van de Maas is In de loop van de tijd sterk veranderd. De loop is
gekanaliseerd en hiermee zijn de oorspronkelijke lussen, die de rivier maakte, afgesneden. Hiernaast zijn langs de Maas, met name rond Roermond, tal van grindputten
ontstaan. Deze ingrepen hebben het oorspronkelijke landschapsbeeld drastisch
veranderd.
Op enkele plekken, langs de Maas, zijn de oude lussen nog min of meer intact. Een goed
voorbeeld hiervan is de oude Maasmeander ten oosten van Roermond waar nu de
Maasnielderbeek stroomt. De lus is nog goed te herkennen in het landschap en daardoor
waardevol op dit schaalniveau.
Deze oude meander is echter aangetast doordat grote delen van de uitbreidingen van
Roermond in dit gebied zijn komen te liggen. De rand van de stad wordt duidelijk
gemarkeerd door enkele flats. Het deel dat niet bebouwd is heeft nog in grote lijnen het
oude open karakter behouden. Dit past bij het landbouwkundig gebruik in het rivierengebied met akkers op de hogere gronden en weilanden in de geul. De hoge terrasrand is nog
grotendeels intact.
Het hogere dekzandgebied is al lange tijd in cultuur. Hier zijn in het verleden complexen
van velden en kampen ontwikkeld, afgewisseld met bosjes. Dit is nog te herkennen in het
landschap. De Kloosterhof is hier een goed voorbeeld van. Het is een erg belangrijk landschappelijk onderdeel omdat deze boerderij het landelijke systeem van akkers, weilanden en heidevelden zo duidelijk laat zien.
Iets ten zuiden van het plangebied ligt de Roer. Dit is een sterk meanderend riviertje. De
Roer is in de loop van de tijd nauwelijks door ingrepen van de mens veranderd, het dal is
overwegend open met verspreid staande bomen en talloze steilrandjes en is nagenoeg
vrij van bebouwing. Dit voorkomen is een zeldzaam verschijnsel in Nederland.
Autonome ontwikkelingen
De autonome landschappelijke ontwikkeling is sterk afhankelijk van de functionele
ontwikkelingen, zoals ontwikkelingen in de landbouw (intensiveren of extensiveren),
uitbreiding van infrastructuur, natuurontwikkeling en nieuwe woningbouw of industriële
ontwikkelingen.
Landschappelijk gezien zal het gebied zijn agrarische karakter behouden. De belangrijkste verandering van het deel van het studiegebied ten noorden van de spoorlijn wordt
veroorzaakt door de aanleg van Rijksweg 73-Zuid. Deze is bedoeld om de bestaande
verbindingen te ontlasten en de verkeersstructuur te verbeteren. Deze aanleg zal invloed
hebben op het landschapsbeeld in het gebied.
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Het noordelijk deel van het studiegebied wordt in het provinciaal beleid ook aangegeven
als landschappelijk-agrarische structuur. Het zuidelijk deel van het studiegebied wordt
daarentegen aangegeven als stedelijke structuur. Dit heeft tot gevolg dat in dit deel
grotere veranderingen in het landschap zullen gaan plaatsvinden.
De gronden tussen de Keulsebaan en de Heinsbergenweg bevatten een toekomstige
woningbouwlocatie (tussen Melick en Roermond) en een toekomstig bedrijventerrein (ten
zuiden van de Keulsebaan).
In het lokale beleid worden de beoogde ontwikkelingen verder uitgewerkt. Er komen ca.
500 woningen ten zuiden van Roermond en ca. 200 woningen ten noorden van Melick en
er is 60 hectare bedrijventerrein zuidelijk van de Keulsebaan gepland. Deze ontwikkelingen hebben een sterke verdichting en verstedelijking van het landschap tot gevolg.
Het natuurlijke beleid richt zich in het gebied vooral op de Maasnielderbeek. De graslanden rond deze beek, met uitzondering van een gebiedje ten noorden van de Kloosterhof,
zullen uiteindelijk een natuurfunctie krijgen.

3.3.4

Cultuurhistorie en archeologie
Waarderings kader
Bij cultuurhistorie wordt het onroerend deel van het cultureel erfgoed bestudeerd. Hieronder vallen het bodemarchief (archeologie), sporen van menselijk handelen in het landschap (historische geografie) en de bebouwde omgeving (bouw- en kunsthistorie).Een
element of een patroon kan cultuurhistorisch van betekenis zijn vanwege de wetenschappelijke en educatieve waarde en/of op grond van de belevingswaarde voor mensen
(het cultureel bewustzijn). De inbreng van cultuurhistorie is gericht op het beheer van het
cultureel erfgoed en daarmee de cultuurhistorische informatie van het landschap. Als
eenmaal een gebied volledig nieuw is aangelegd dan is de cultuurhistorische informatie
in het landschap verloren (kaart H.1).
Voor het toekennen van betekenis aan de verschillende cultuurhistorische aspecten, zijn
de volgende parameters van belang:
•
zeldzaamheid: de mate van zeldzaamheid van het element, In lokaal, regionaal,
nationaal en eventueel ook in internationaal verband;
•
de afleesbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis;
•

samenhang: de herkenbaarheid van de onderlinge relaties tussen historische
elementen en patronen;

•

kenmerkendheid: in hoeverre is het element gebonden aan en daarom kenmerkend
voor het gebied of de streek;
symboliek: de mate waarin het element verwijst naar een gebeurtenis of proces in de
geschiedenis van de gemeenschap op lokaal, nationaal of internationaal niveau.

•

Beschrijving
De bebouwingsgeschiedenis langs de Maas gaat ver terug in de tijd. Al in de oude steentijd hebben mensen zich hier gevestigd, tn eerste instantie hielden deze bewoners zich
bezig met jagen, verzamelen en de visvangst. Deze manier van leven had een hele lage
bevolkingsdichtheid tot gevolg. Langzamerhand begonnen de bewoners landbouw te
bedrijven. Dit tijdperk heet het Neolithicum en begon in dit gebied omstreeks AOOO voor
Chr. (Renes, 1997). Deze ontwikkeling had tot gevolg dat de bewoners meer gebonden
werden aan vaste woonplaatsen. Uit deze tijd stammen ook vele grafheuvels. Door de
gunstige omstandigheden langs de Maas zijn hier dan ook vele oude dorpen ontstaan uit
clustering van agrarische bedrijvigheid. Naast de vruchtbaarheid die de rivier met zich
meebracht, was de Maas ook een impuls voor de handel. Dit heeft tot gevolg gehad dat
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zich eveneens handelaren en ambachtsmensen langs de rivier vestigden. Hierdoor
groeiden enkele dorpen uit tot steden. In de Romeinse tijd kwam een mate van politieke
en economische integratie tot stand die grote gevolgen had voor de ontwikkeling van dit
gebied. De grote steden werden aan elkaar verbonden door middel van wegen. Deze
wegen hadden op de eerste plaats een strategisch-militair doel, maar hadden ook een
impuls op de handel. Uit de Romeinse tijd stammen ook de eerste plaatsnamen die tot op
heden hetzelfde zijn. Zo is het plaatsje Melick in deze tijd ontstaan.Rond 270 na Chr.
stortte het Romeinse rijk in onze streken in. Met het afnemen van de Romeinse invloed
vervielen de landwegen en bleven de rivieren over als belangrijke verkeerswegen. Dit had
tot gevolg dat het landschap, dat verder van de rivier lag, minder toegankelijk werd. Pas
aan het eind van de middeleeuwen kwam hier weer verandering in.
Tabel 3.7 overzicht archeologische periodes met besin-en elnddaterinnen
datering:
periode:
Nieuwe tijd

1500 na Chr.

heden

Late Middeleeuwen

1050 na Chr.

ISOOnaChr,

Vroege Middeleeuwen

4 SO na Chr.

lOSO na Chr.

Romeinse tijd

12 voor Chr.

450 na Chr.

Ijzertijd

800 voor Chr.

12 voor Chr.

Bronstijd

2000 voor Chr.

800 voor Cht.

Neotithicum (Nieuwe Sleentijd)

5300 voor Chr.

2000 voot Chr.

Mesolithicum (Midden Steentijd)

8800 voor Chr.

5300 vooi Chr.

Paleolithicum (Oude Steentijd)

300.000 v. Chr.

8800 vooi Chr.

De Maas zelf was in het verleden niet echt geschikt voor de scheepvaart. Dit werd veroorzaakt door de onregelmatige waterafvoer. Om Limburg beter bereikbaar te maken voor de
binnenschepen werd de rivier in het begin van deze eeuw van Grave tot Maasbracht
gekanaliseerd. De bochten werden afgesneden, de rivier werd uitgediept en er werden
stuwen geplaatst. Roermond is mede gegroeid als gevolg van de rivierscheepvaart en
overslag op kleinere schepen.
Ook op een lager schaalniveau is de ontwikkelingsgeschiedenis gekoppeld aan de rivier.
De Maas heeft in het verleden zijn loop verschillende keren verlegd, zo ook in de directe
omgeving van het studiegebied. De meander van de rivier, die door het plangebied liep, is
eeuwen geleden afgesneden. Hierdoor is een oeverwal achtergebleven in het landschap.
Deze wal lag hoger dan het omringende landschap en was daarmee een geschikte plek
om huizen te bouwen. Hierdoor is op deze hogere randen in de loop van de tijd, min of
meer in een lint, bebouwing ontstaan.
Op een kaart van 1850 zijn deze bebouwingslinten te zien. Tegenwoordig echter, zijn
grote delen van deze linten ingelijfd door de stadsuitbreidingen van Roermond.
Het gebied waarin het studiegebied ligt, is van oudsher in gebruik als agrarisch gebied.
Men oefende een gemengde bedrijfsvoering uit. De bouwlanden lagen op de relatief hoge,
goed ontwaterde plekken in het landschap. De gronden zijn opgebouwd uit oude rivierkleiafzettingen die van nature vruchtbaar zijn. Hierdoor werd de plaggenbemesting, die
veel op de omliggende dekzandgronden werd toegepast, hier in mindere mate gebruikt.
De permanente graslanden lagen in de beekdalen en in de lage gedeelten van hel Maasdal. In het studiegebied ligt de oude boerderij 'de Kloosterhof • Deze boerderij is van
oudsher een gemengd bedrijf, hetgeen ook uit de ligging van het gebouw naar voren
komt. Het bedrijf ligt op de grens van twee Maasterrassen, Op de hogere delen lagen
vroeger de heidegronden waar de plaggen vandaan kwamen voor de bemesting. Om de
boerderij lagen de bouwlanden en in de omgeving van de Maasnielderbeek, die langs de
boerderij stroomt, lagen de gras- en hooilanden.
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Kaart H.4: archeologische verwacht!ngskaart
Binnen het studiegebied liggen drie terreinen van archeologisclie betekenis {RAAP,
1999). Één terrein lig ten noorden van de spoorlijn Roermond -Dalheim. Hier vindt zich
een archeologische vindplaats (nederzettingsaardewerk uit de brons en/of Ijzertijd en
mogelijk vroege Middeleeuwen; Romeinse weg). De overige twee terreinen liggen ten
zuidoosten van Kitskensberg, tussen de Keulsebaan en de Ratommerweg. Binnen deze
terreinen liggen bebouwingssporen uit de steentijd: het Midden-Neolithicum (Michelbergcultuur), mogelijk een urnenveld uit de ijzertijd en een Romeinse weg, In het kader
van de ontwikkeling van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan is een deel
van deze gebieden onderzocht. Verder geldt dat voor het gehele studiegebied een
archeologischevenwachting geldt van een hoge tot middelhoge waarde (ROB, 1998).
Om verdere duidelijkheid te krijgen over de archeologische waarden in het gebied, is door
RAAP een onderzoek verricht (RAAP, 1999). Vervolgens is nog een aanvullende archeologische inventarisatie uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat van het gehele
studiegebied van de Oosttangent een hoge verwachting geldt met uitzondering van het
dal van de IWaasnietderbeek. Verder zijn alle bekende vondsten in het gebied in kaart
gebrachten beschreven. De kaart uit RAAP (1999) is overgenomen in dit MER als kaart
G.2.
Voor de aanleg van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan is al archeologisch
onderzoek verricht voor een deel van het studiegebied van de Oosttangent (RAAP, 1997).
De hieronder vermelde vondsten zijn ook voor de Oosttangent van belang,:
•

Vindplaats 1 : de vondsten in dit gebied wijzen op een gebruik van dit terrein in het
Midden-MesotithJcum, Neotithicum (IMichelsberg en Stein), Ijzertijd en de Romeinse
tijd. In het Neolithicum hebben hier enkele nederzettingen gelegen, waarvan het
aardewerk redelijk goed bewaard is gebleven. Het is nog onduidelijk of er ook bewoning heeft plaats gehad in het Laat-Meolithicum. Er is een enkele pijlspits uit die tijd
aangetroffen maar geen sporen van aardewerk. De sporen van de Romeinse weg in dit
gebied zijn fragiel. De weg is bedekt met grind en is vier meter breed.

•

Vindplaats 2: van deze vindplaats is niets meer in de ondergrond gebleven. Het
grootste deel zal opgenomen zijn in de bouwvoor. Grote delen van deze plek zijn
tevens verstoord door de aanleg van een riool. De oppervlaktevondsten wekken de
indruk dat hier oorspronkelijk een neotithische nederzetting lag.
Vindplaats 3: in dit gebied ligt een circa twintig meter breed grindspoor, als een
verlengde van het grindspoor van Vindplaats 1 . Waarschijnlijk zijn dit de resten van
een Romeinse weg. Het is aannemelijk dat het hier gaat om de Romeinse hoofdweg
tussen Heerlen en Xanten (Verhart en Wansleeben, 1998).

•

Waardering
Langs de hele Maas is nog veel van het culturele erfgoed te zien. De ontwikkelingsgeschiedenis is duidelijk gekoppeld aan de rivier en dat is nog goed te zien. Zowel op een
hoog, als op een lager schaalniveau zijn samenhangen tussen rivier en ontwikkelingsgeschiedenis waar te nemen. Een van de duidelijkste samenhangen is de ontwikkeling van
de bebouwing. Op het hoge schaalniveau zijn de steden en dorpen aan de Maas te zien.
Op een lager schaalniveau hangt de individuele bebouwing samen met de meanders van
de rivier.
In het noordelijk deel van het plangebied ligt een oude Maasmeander. Op de kaart van
1850 zijn duidelijk de bebouwingslinten langs deze oude loop te zien. Tegenwoordig
echter zijn grote delen van deze linten ingelijfd door de stadsuitbreidingen van Roermond. Een dee! van deze oude Maasmeander is nog wel in de oude staat terug te vinden.
Hier is eveneens te zien dat de graslanden in de lagere delen liggen en de bouwlanden op
de hogere gronden.
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In het plangebied en in de directe omgeving, liggen enkele interessante plekken. Ten
eerste ligt in het noordelijk deel de Kloosterhof. Dit is een oude boerderij, die karakteristiek is voor de omgeving. Het type boerderij, een gesloten Limburgse hoeve, is zeer
kenmerkend voor de streek.
Vindplaats 1 is een omvangrijk terrein en heeft veel materiaal opgeleverd uit verschillende tijdsperioden. Dit betekent dat de verschillende tijden moeilijk te scheiden zijn. De
scherven wijzen vooral op een gebruik in het midden en late deel van de Nieuwe Steentijd.
Bijzonder zijn de vondsten van aardewerk in de ongestoorde ondergrond, een zeldzaamheid in de zandstreken van Limburg. Er zijn indicaties dat er nog graven en kuilen
aangetroffen kunnen worden in dit gebied.
Verder geldt voor het gehele studiegebied een middelhoge tot hoge verwachting met
betrekking tot de archeologische waarde. Dit betekent dat met graafwerkzaamheden
wellicht nog meer vindplaatsen aan het licht komen.
Autonome ontwikkelingen
De verschillende ontwikkelingen die in het studiegebied gepland zijn, kunnen grote
invloeden hebben op cultuurhistorie. Natuurlijk is het altijd zo dat met een verandering in
het landschap stukjes cultuurlijke geschiedenis zullen verdwijnen. In dit gebied liggen
echter enkele objecten met een grote cultuurhistorische waarde (de Kloosterhof en enkele
belangrijke archeologische vindplaatsen).
Met de aanleg van Rijksweg 73-Zuid, de woninguitbreiding ten noorden van Melick en het
bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan, zullen deze plekken onder druk komen te
staan. Zoals de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek aangeeft, geldt
voor het gehele gebied namelijk een middelhoge tot hoge verwachting van archeologische waarden. Er zullen dus in de toekomst in dit gebied enkele archeologische vondstplaatsen in dit gebied verdwijnen.

3.4

Hora en fauna, ecologie

De huidige ecologische waarden zijn beschreven op basis van de Gezamenlijke en
integrale natuurvisie Oost-Roermond e.o. (Natuurbalans, 2000). Onderstaande beschrijving is een samenvatting van de integrale natuurvisie. Voor een uitgebreide
beschrijving van de ecologische waarden in het studie verwijzen we naar zojuist
genoemde viste.
Waarderi Rgskader
Oe natuurwaarden worden beschreven en gewaardeerd aan de hand van het voorkomen
van een aantal soorten (bijlage 5 vetgedrukte soorten). De verspreiding van deze soorten
geeft inzicht in de huidige en potentiële natuurwaarden binnen het studiegebied. Tevens
vormt deze verspreiding van doelsoorten samen met de beschrijving van het landschap
de basis van de nat uurwaarden kaart (kaart H.15). Daarin zijn de huidige bos- en
natuurgebieden terug te vinden die het leefgebied vormen van de doelsoorten. Daarnaast
zijn de locaties aangegeven waar doelsoorten in het overige gebied zijn aan te treffen.

blidG1van239

pra)Ktnr.I1U6MtlU
• u p H t l » 2002. definitlel
m«r definitief reservt.doc

5.4.1
3.4.1.1

MER H793 (Ooittangpnl Roermond)
Hoofdrapport

oranjewoud

Doelsoorten

Hora
De flora is geanalyseerd aan de hand van het voorkomen van vegetatietypen met
kenmerkende soorten.
De vegetatietypen en flora is geselecteerd op basis van:
•
Inventarisatiegegevens van de provincie Umburg
De flora is geselecteerd op basis van mate van kwetsbaarheid en bedreiging (bijlage 5):
•
•

Nationale Rode Lijst (Meijden, 2000 en in Gorteria: 26. 2000)
Rode Lijst van bedreigde planten van de provincie Limburg (Cortenraad & Mulder,

1998)
In het gebied zijn geen beschermde soorten waargenomen.

3.4.1.2

Fauna
De fauna is geanalyseerd aan de hand van een aantal diergroepen:
•
Vissen
•

Amfibieën

•
•

Reptielen
Vogels

•

Zoogdieren

De groepen zijn geselecteerd op basis van:
•
Het voorhanden zijn van voldoende gegevens,
•
Een breed soortenspectrum per groep waardoor veel ecologische variatie aanwezig is
•

Ecologische kennis inzake effecten van versnippering op de diersoorten

Uit de verschillende diergroepen is een aantal doelsoorten geselecteerd op basis van hun
status en mate van bedreiging (bijlage 5, vet weergegeven soorten). Daarbij was de
volgende nationale en internationale wet- en regelgeving maatgevend.
Flora- en faunawet
Verdrag van Bern
DeEGVogelrichtlijn
De EG Habitatrichtlijn
Rode lijst amfibieën en reptielen (Creemers 1999)
Rode lijst zoogdieren (Hollander & van der Reest, 1994)
Rode lijst vissen (De Nie 1999)

3.4.2

Flora en vegetatie
Eén van de meest voorkomende bosvegetaties in het gebied (bijlage XXX) zijn de loofbossen op matig tot zeer voedselarme bodem met een soortenarme of weinig ontwikkelde
ondergroei. Het bosje ten noorden van buurtschap Heystert en het bosje ten zuiden van
het industrieterrein Heide-Roerstreek maken deel uit van dit vegetatietype. De kruidlaag
is soortenarm of ontbreekt nagenoeg geheel. In deze gebieden is nauwelijks flora waargenomen die op de Nationale of Limburgse Rode Lijst staat. In het bosje ten noordoosten
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van buurtschap Heystert komt de bleekgele hennepnetel voor. Deze is op de Limburgse
Rode Lijst als bedreigd aangegeven en op de Nationale Rode Lijst als kwetsbaar.
Het bosje net ten noorden van het braakliggend terrein behoort eveneens tot hiervoor
genoemd vegetatietype, maar heeft een beter ontwikkelde ondergroei.
In het braakliggend terrein komt een jong stadium van loofbos op matig voedselarme,
meestal leem- of lösshoudende bodem met bijzondere ondergroei voor, gecombineerd
met een graslandvegatie van droge, vrij voedselarme, zwak zure tot zwak basische
bodem. In het gebied zijn als bijzondere soorten moeraszegge, ijzerhard en eekhoorngras
waargenomen. Alle drie staan op de Limburgse Rode Lijst. De moeraszegge is bedreigd in
Limburg en de andere twee zijn sterk bedreigd.
In en langs de Maasnielderbeek komen oever- en watervegetaties in combinatie met
heidevegetatie of struweel op voedselarme en vochtige grond voor met onder andere de
bijzondere soorten moeraszegge, zwarte zegge, pluimzegge, snavelzegge, blaaszegge en
het stomp fonteinkruid. Alle soorten staan op de Limburgse Rode Lijst en zijn bedreigd.
Het stomp fonteinkruid staat ook op de Nationale Rode lijst en is in Limburg met
uitsterven bedreigd.
Ten noorden van de Maasnielderbeek beek komt struweel met droge tot matig vochtige
graslanden voor. Bijzondere soorten die hier voorkomen zijn moeraszegge, snavelzegge,
blaaszegge, rode kornoelje en bosbies. Op de Rode Lijst van de provincie Limburg staan
ze als bedreigd vermeld. Aansluitend aan dit gebied komen droge tot matig vochtige
graslanden voor in combinatie met ruigten op voedselrijke, droge tot vrij vochtige bodem
waarin overblijvende en tweejarige planten domineren.
Ten zuiden van de Maasnielderbeek is struweel met pioniersvegetatie op voedselarm tot
matig voedselrijk droog zand gelegen.
Ten zuiden van industrieterrein Heidebaan-Roerstreek ligt een aantal gebieden met
Loofhou taan plant met soortenarme en/of verruigde ondergroei en Naaldhoutaanplant. In
geen van de gebieden zijn bijzondere soorten waargenomen. Daarnaast is er een
halmvruchtakker en hakvruchtakker gelegen. Op beide akkers zijn geen bijzondere
soorten waargenomen.
In het gebied komen verspreid langs wegen wegbermvegetaties voor. In wegbermen
kunnen zeer uiteenlopende vegetaties optreden van ruige brandnelelvegetaties tot fraai
ontwikkelde schrale graslandvegetaties. Greppels en soms ook wegbermen kunnen ook
min of meer vochtminnende vegetaties herbergen.

3.4.3

Fauna

3.4.3.1

Vissen
In het studiegebied komen geen doelsoorten voor.

3.4.3.2

Amfibieën
Het feit dat er in het studiegebied veel amfibiesoorten voorkomen is bijzonder. Voorbeelden zijn de knoflookpad, kamsalamander, vinpootsalamander, heikikker en poelkikker.
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De rugstreeppad wordt in Nederland nog steeds als niet bedreigd beschouwd. Desondanks lijkt er op veel plaatsen sprake van achteruitgang van deze soort.
Het leefgebied van amfibieën bestaat uit drie deelblotopen; een voortplantingsplaats (dit
is een klein oppervlaktewater, zoals een drinkpoel, een vijver of sloot), een zomerbiotoop
Oand] en een winterbiotoop (water of land). Wordt één ervan aangetast, of wordt de
migratie tussen deze gebieden ernstig gehinderd, dan zullen de populaties stagneren en
uiteindelijk kunnen 2e zelfs uitsterven. Ideale leefgebieden voor amfibieën zijn vooral
gebieden met een grote variatie in relief en vegetatiestructuur. In het studiegebied is
hiervan sprake en het is dan ook te omschrijven als een van de meest optimale leefgebieden voor amfibieën in Nederland. Niet voor niets komen bijna alle inheemse soorten er
voor. Door verstoring als gevolg van cultuurtechnische en civieltechnische ingrepen in het
landschap is op diverse plaatsen echter sprake van sterk verstoorde levensomstandigheden. De minder algemene en bedreigde amfibiesoorten, worden in dit rapport als
rfoe/soorf beschouwd. Ecologisch onderzoek toont aan dat op plaatsen waar populaties
van deze soorten zich met succes handhaven ook goede levensmogelijkheden bestaan
voor alle algemene en minder bedreigde soorten (waarvan de eisen aan het leefgebiec
een stuk minder kritisch zijn).
Knoflookpad
De aanwezigheid van goed graafbare zandige bodems is een absolute levensvoorwaarde.
De soort wordt daarom alleen aangetroffen op de pleistocene zandgronden in het zuiden
en oosten van Nederland. Hier kwam de knoflookpad van oorsprong voor op de overgangen van beek- of rivierdalen naar hogere zandgronden, zoals rivierduinen.
Het gebied ten oosten van Roermond vormt van oorsprong een 'zwaartepunt' in de
verspreiding van de soort in Limburg. Net ten oosten van het studiegebied, ter hoogte van
de Keulsebaan-Zuid is vanuit het verleden een locatie bekend, de zogenaamde jagerspoel
(zie kaart H.2). Het betreft een voormalige (van oorsprong aanzienlijk groter) venrelict. De
laatste waarneming van desoort stamt uit 1996. De kwaliteitvan het voort plantingswater
is al lange tijd slecht. Het water Is te klein van oppervlak en te beschaduwd om optimaal
te functioneren. De omzetting van het grootste deel van dit gebied In een industriegebied
zal zeker het einde betekenen van deze locatie mits geen compenserende maatregelen
worden uitgevoerdKamsalamder
De kamsalamanderwordt relatief veel waargenomen in rivier- en beekdalen. De kamsalamander heeft een voorkeur voor wat grotere en voedselrijkere wateren met een goed
ontwikkelde watervegetatie voor eiafzet- en schuilmogelijkheden. in het landbiotoop Is de
aanwezigheid van voldoende kleinschaligheid in de vorm van bosschages, overboeken,
houtwallen van belang.
In het gebied ten oosten van Roermond ligt een aantal concentraties van de kamsalamander. Daarnaast komen er in het studiegebied nog enkele verspreldllggende losse
waarnemingen in het waarnemingenbestand voor zoals bij de Maasnielderbeek en de
Zwarteberg. Deze locaties liggen als eilanden In het grootschalige cultuurlandschap.
Wanneer als gevolg van een calamiteit de soort hier uitsterft is hernieuwde kolonisatie
geen eenvoudige zaak.
De locatie Maasnielderbeek betreft een langwerpig voortplantlngswater, vlakbij boerderij
Kloosterhof. Het water met een afmeting 60 tot 70 meter en een breedte van 10 tot 15
meter Is diep met een goed ontwikkelde watervegetatie. Aan de oostkant (richting
Melickerhelde) grenst het water aan een heel steil (particulier) hellingbos (Amerikaanse
elk). Waarschijnlijk is hier sprake van een levenskrachtige populatie. Onder de huidige
omstandigheden doen zich geen directe bedreigingen voor.
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Poelkikker
In vergelijking met de hybride middelste groene kikker, is de poelkikker kieskeuriger wat
betreft de kwaliteit van het water- en landbiotoop. De poelkikker moet als bedreigd
worden beschouwd. De poelkikker geeft de voorkeur aan mesotrofe wateren in beboste
streken. De soort houdt ïich meestal in de directe omgeving van het voortpiantingswater
op. Zonbeschenen poelen met een goed ontwikkelde water- en oevervegetatie op
zandgrond hebben de voorkeur.
Ten oosten van Roermond is de poelkikker ruim vertegenwoordigd (kaart H.4). De matige
voedsetarme wateren op zandgrond hebben de voorkeur als voortpiantingswater. In het
studiegebied is ter hoogte van de instroom van de Maasnielderbeek in Roermond een
leefgebied. Meer dan de heikikker vertoont de poelkikker een voorkeur voor wateren met
een beschutte (bosrijke) omgeving.

3.4.3.3

Reptielen
Binnen het studiegebied is het voorkomen van een groot aantal in Nederland voorkomende reptielsoorten vastgesteld. Net als amfibieën hebben ook reptielen een externe
warmtebron nodig voor de regulatie van hun lichaamstemperatuur. Binnen het leefgebied
van reptielen zijn een aantal deelbiotopen te onderscheiden. De overwinteringsbiotoop
(hybernaculum), de zomerbiotoop en de ei-afzetplaatsen (open zandige plekken bij de
zandhagedis). In Nederland komen reptielen in het algemeen voor op voedselarme
gronden met een kleinschalig en structuurn'jk vegetatiepatroon en op niet te intensief
betreden plaatsen. Reptielen zijn zeer gevoelig voor verstoring.
De optimale biotopen zijn vaak Ie vinden op de overgangen tussen goed ontwikkelde
milieus, zoals bosranden, houtwallen, zoomvegetaties en nat-droog-gradiënten in
vochtige heideterreinen. Op dergelijke structuurrijke plaatsen vinden reptielen geschikte
locaties om te zonnen, foerageren, een veilig heenkomen te zoeken bij gevaar en te
migreren.
Gladde slang
De gladde slang komt voor in heidegebieden, open plekken in bossen, spoor- en
wegbermen en in groeven. Ook kalkgraslanden en hoogvenen komen in aanmerking als
leefgebied. Ook is de aanwezigheid van een goed graafbare ondergrond (turf, veen,
strooisel), een dichte grondbegroeiing en verspreid staande struiken en boomgroepen
een gemeenschappelijk kenmerk voor optimale biotopen. Hoewel hagedissen vaak
genoemd worden als belangrijkste voedselbron, blijkt uit voedselonderzoek op de Hamert
dat deze slang daar voornamelijk leeft van nestjongen van muizenen spitsmuizen.
Anders dan de adder worden gladde slangen wat vaker aangetroffen op de Uelickerheide,
en in het studiegebied met name langs de spoorlijn. De waarnemingen van de gladde
slang nabij de spoorlijn ter hoogte van de Kitskensberg (kaart H. 5) zijn van recente datum
(1998-2000). Het biotoop van de gladde slang vertoont sterke overeenkomst met dat van
de zandhagedis. De ontwikkelingvan grote aaneengesloten gebieden is voor de gladde
slang van levensbelang.

Hazelwonn
De hazelworm komt voor in bossen, bosranden, heide, houtwallen, struwelen, spoor -en
wegbermen, kalkgraslanden, vestingwerken, steenhopen, ruderale plaatsen en tuinen. De
meeste waarnemingen hebben betrekking op bos- en heideterreinen. De soort wordt
veelal op zandgronden aangetroffen en ook wel op kalk- en leemgronden.
i^Ai
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De hazelworm komt ten oosten van Roermond vooral veel voor in de randzones van bösen heidegebieden (kaart H.6). In het studiegebied zijn ze vooral in het bosje ten noorden
van buurtschap Heystert waargenomen. Op aantals- of populatieniveau is van de soort
weinig bekend. De verspreiding is zeker minder volledig bekend dan van de overige
hagedissen, omdat de hazelworm moeilijk is op te sporen. Met name de scherpe grenzen
in vege tat iety pen van cultuurland naar bos- en cultuurland naar heide vormen voor de
hazelworm een probleem.
Zandhagedis
De zandhagedis komt voor op droge heideterreinen (Calluna-heiden), duinen, spoor- en
wegbermen, in open plekken in bossen en in bosranden. De soort wordt uitsluitend op
zandgronden aangetroffen en meestal in relatief droge, reÜëfrijke gebieden. De voorkeur
gaat daarbij uit naar zuidhellingen en op het zuiden geëxponeerde overgangsvegetaties.
De zandhagedis komt ten oosten van Roermond voor langs de hele rand van het
Hoogterras en op een groot aantal plaatsen langs de spoorlijn nabij het gebied Melickerheide (kaart H.7). In algemene zin is er min of meer sprake van een ononderbroken
verspreiding in genoemde gebieden. Overal waar aan de biotoopeisen wordt voldaan i
de soort er worden aangetroffen. In het gebied ten zuiden van de Keulsebaan, de
Driestruik en de Breidberg worden wel nog sporadisch zandhagedissen waargenomen.
Betrekkelijk veel waarnemingen in het studiegebied zijn bekend van de westelijke
uitloper van de Melickerheide, hetgeen grotendeels een gevolg is van de waarde die
spoortaluds hebben als leefgebied voor de zandhagedis.
Van groot belang voor de Zandhagedis is de aanwezigheid van geschikte terreindelen
voor de eiafzet. De zandhagedis legt eieren die door zonnewarmte dienen te worden
uitgebroed. Ten oosten van Roermond is slechts nog een fractie van het oorspronkelijke
areaal bezet. De akkers en intensieve graslanden en dichte bossen vormen voor de
zandhagedis onneembare barrières.
Levendbarende hagiedis
De levendbarende hagedis komt voor op droge en natte heideterreinen (Calluna-heiden),
in veengebieden, duinen, spoor- en wegbermen, in open plekken in bossen en in
bosranden. De soort wordt voornamelijk op zandgronden aangetroffen. In tegenstelling
tot de zandhagedis worden de eieren niet in zand afgezet, maar uitgebroed in het
moederlichaam. Mede hierdoor is de soort aan te treffen in een grotere range aan
leefgebieden. Er bestaat een duidelijke voorkeur voor zandgronden.
De levendbarende hagedis (kaart H.8) heeft tot heden veel minder te lijden gehad van de
intensivering van het agrarisch cultuurlandschap en de toegenomen bosvorming dan de
zandhagedis. In allerlei kleine enclaves binnen het grootschalig landbouwgebied, zoals
de Kitskensberg, de Donderberg, en diverse kleinere zandverstuivingen binnen de
Keulsebaan Zuid komt de soort nog steeds voor. Op veel plaatsen is sprake van zeer
kleine populaties, een situatie die op korte termijn kan leiden tot een sterke afname van
het verspreidingsgebied, zoals nu al bij de zandhagedis waarneembaar is.
De levendbarende hagedis weet zich, in tegenstelling tot de zandhagedis. veel langer op
kleinere geschikte terreintjes, zoals ruderale terreinen, ruigtes en overhoekjes te
handhaven. Schrale wegbermen, bosranden en bospaden, zijn, mits voldoende zonnig, al
snel geschikt voor migratie. Op geringe afstand van elkaar dienen dan wel wat grotere
optimale leefgebieden aanwezig te zijn. Is dit niet het geval dan neemt de vitaliteit van
populaties af en wordt de soort alsnog geheel uit het cultuurlandschap verdrongen.
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Vogels
In het gebied ten oosten van Roermond zijn broedvogels aangetroffen die op de Rode Lijst
staan of bescherming genieten onder de Conventie van Bern of de Vogelrichtlijn. De
waargenomen soorten zijn onderverdeeld in verschillende groepen, afhankelijk van hun
biotoopkeuze.
Bossoorten
Vogelsoorten uit de groep van de bosvogels vinden een geschikt leefgebied in uiteenlopende typen opgaande begroeiing. Optimale omstandigheden zijn aanwezig in structuurrijk loof- en gemengd bos, gekenmerkt door een rijke ondergroei van kruiden en struiken,
afgewisseld met hier en daar een open plek, een grote variatie in de leeftijd van de bomen
en veel dood hout. In dergelijke biotopen is veel voedsel in de vorm van insecten en
andere ongewervelden aanwezig en biedt de ondergroei en gevarieerde begroeiing van
struiken, jonge en oudere bomen een divers aanbod aan nestgelegenheid.
In het studiegebied komen de groene en de zwarte specht voor. Beide soorten broeden in
het bosje ten noorden van buurtschap Heystert. De structuurarme naaldbossen op het
middenterras, waarbij de kruid- en struiklaag vaak afwezig of slecht ontwikkeld is,
vormen niet bepaald een geschikt biotoop voor de groep bosvogels. Het voedselaanbod is
in deze bossen matig, iets dat ook wordt veroorzaakt door afwezigheid van insectenrijke
open plekken en geleidelijke en gevarieerde overgangen van bos naar heide of landbouwgronden.

Pionierssoorten van akkers en ruigten
Deze soortgroep is kenmerkend voor een open landschap. In het studiegebied komt
alleen de patrijs voor. De patrijs is in Nederland een typische akkervogel. Zijn optimale
biotoop wordt gevormd door kleinschalige akkerbouwgebieden met een grote verscheidenheid aan gewassen, afgewisseld door kruidenbermen, houtwallen en overhoekjes. In
dergelijke omstandigheden is voldoende dekking aanwezig voor de nestbouw en
voldoende insecten als voedsel voor de kuikens. De patrijs komt in het studiegebied met
name voor in het landbouwgebied ten zuiden van industrieterrein Heide-Roerstreek (kaart
H.IO). Ook voor deze groep geldt dat vooral de intensiveringen schaalvergroting van de
landbouw nadelige gevolgen heeft op de populaties. Hierdoor zijn overhoekjes enkruidenbermen verdwenen. Ook zijn de grootschalige akkers met monoculturen weinig
geschikt als leefbiotoop.
Soorten van bosranden, boomgroepen en struwelen
In het studiegebied komt van deze soortgroep nagenoeg alleen de geelgors voor. De
biotoopkeuze van de geelgors loopt uiteen van open loof- of dennenbossen, bosranden
en boomgroepen in heidegebieden tot kruidenrijke bermen en overhoekjes met houtwallen en bomenlanen in kleinschalige cultuurgebieden. De geelgors is ruim vertegenwoordigd in het studiegebied, met name in de bosjes ten noorden en ten oosten van het
buurtschap Heystert. Droge en zandige terreinen kwamen van oorsprong op grote schaal
in het studiegebied voor. De grootschalige aanplant van naaldhout en de cultivering van
woeste gronden aan de randen van de terrassen en dekzandruggen hebben voor de
soorten geresulteerd in een afname van het geschikte broedbiotoop. Bovendien heeft de
intensivering van de landbouw gezorgd voor een afname van geschikt leefgebied voor
soorten als geelgors en roodborsttapuit.
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Zoogdieren
Dtioogdieren zijn onderverdeeld in een afzonderlijke beschrijving van de das, de
waterspitsmuis en de vleermuizen.
Das
De das is gekozen ats een representatieve soort voor een grote groep van marterachtigen
waaronder hermelijn, bunzingen steenmarter.
Dassen hebben meestal familieterritoria, met centraal een burcht. Het zijn nachtdieren die
zich hoofdzakelijk voeden met regenwormen. Dit menu wordt, afhankelijk van het seizoen
aangevuld met insecten, muizen, bessen, valfruit, eikels, maïs en koren. Dassen leven in
groepen van gemiddeld 3 tot 6 dieren. Migratie vindt vooral plaats in de lente, wanneer de
jongen op zoek gaan naar een nieuw territorium. Dassen maken op weg naar, en tussen
foerageergebieden veelvuldig gebruik van dekking die bestaat uit heggen en houtwallen.
Na verloop van tijd ontstaan hier de zogenaamde dassenwissels. Een dassenterritorium
kan, afhankelijk van de voedselsituatie, zo'n 30 tot meer dan 400 ha groot zijn (Lange et
al. 1994). De burchten liggen in hooggelegen terreinen of op hellingen en zijn gesitue'
in bosranden, houtwallen en brede heggen met in de buurt gras- en akkerland. Vooral
rivierdalen met kleinschalige akkers en weiden vormen een geschikt leefgebied. Hier
worden in de droge rivierduinen en hogere delen de burchten gegraven en wordt in de
vochtige graslanden en akkers naar voedsel gezocht.
In het studiegebied is een dassenburcht aangetroffen ter hoogte van de kruising van de
Maasnielderbeek met de Kloosterweg, Daarnaast zijn er aan de rand van het Hoogterras
bij Luzenkamp burchten aangetroffen. Naast de burchten zijn voor de das foerageergebieden van belang, die zijn gelegen in de omliggende landbouwgronden. Vooral bemeste
weilanden zijn erg in trek vanwege de hoge concentratie regenwormen. Alle landbouwgebieden in het studiegebied mogen gerekend worden tot het foe rageergebied voor de das.
Er is een aantal verbindingen in het gebied ten oosten van Roermond waarvan de das
gebruik maakt en die voor het voortbestaan van de das essentieel zijn. Eén van deze
verbindingen is in het studiegebied gelegen: De terrestrische verbinding tussen het dal
van de Maasnielderbeek en het Roerdal (via het braakliggende terrein in HeideRoerstreek) is van belang als noord-zuid relatie.
In het gebied zijn de landelijke trends die leiden tot dassensterfte duidelijk te volgen. Een
aantal wegen in het gebied vormt een grote barrière en eist veel slachtoffers. Een and
knelpunt is de doorsnijding van de verbinding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van
de Melickerheide door de aanleg van het huidige industrieterrein Heide-Roerstreek.
Migratie is sterk beperkt door de bebouwing en de toenemende verkeersdrukte op de
Keulsebaan vergroot de kans op verkeersslachtoffers. Tenslotte heeft ook het verdwijnen
van het kleinschalige landschap negatieve gevolgen voor de overlevingskansen van de
das. Zijn voorkeur voor houtwallen, fruitboomgaarden en andere kleine landschapselementen is terug te voeren op het grote voedselaanbod aldaar. Naarmate het gebied in de
nabijheid van een dassenburcht minder geschikt is zullen de dassen hun voedsel over
een groter gebied moeten verzamelen. Daardoor komen ze steeds meer in contact met het
verkeer.
Waterspitsmuis
Waterspitsmutzen hebben een grote periode van activiteit over het hele etmaal. Ze zijn
sterk aan water gebonden en foerageren zowel onder als boven water. Waterspitsmuizen
hebben een min of meer solitaire levenswijze, maar met name in de voortplantingstijd is
het gedrag sociaal en kunnen meerdere dieren in een los familieverband in een territorium leven. Waterspitsmuizen hebben een voorkeur voor schoon, niet al te voedselrijk
water met een behoorlijke watervegetatie en ruig begroeide oevers. De leefgebieden zijn
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langgerekt en lopen evenwijdig aan de oever. De waterspitsmuis heeft een voorkeur voor
beek en rivierdalen die hun begin vinden in pleistocene zand- en löss-leemgebïeden of
deze doorsnijden.
De waterspitsmuis is bijzonder weinig aangetroffen in het studiegebied, zoals te zien in
kaartH.13. Bij het heringerichte deel van de Maasnielderbeek is de soort vier keer
waargenomen. De verspreidingskaart leeft echter een vertekend beeld, aangezien in het
kader van dit MER plaatselijk intensiever is geïnventariseerd. Waarschijnlijk zal de
waterspitsmuis meer voorkomen en dan met name verspreid langs de oevers van de
Maasnielderbeek.
Aangezien de waterspitsmuis gevoelig is voor eutrofiëring, is de soort niet gebaat bij
intensief agrarisch grondgebruik. Voor het studiegebied mag algemeen worden gesteld
dat de intensieve Landbouw verdroging en vermesting met zich meebrengt.

Vteermulzen
Vleermuizeninventarisatie heeft enkel plaatsgevonden in het studiegebied van N293
(kaart H.14)en N280-Oost in het kader van m.e.r. Verder zijn ten oosten van Roermond
alleen enkele losse waarnemingen bekend. Hierdoor is het moeilijk gerichte uitspraken te
doen over de verspreiding van vleermuizen over hel hele studiegebied.
Alle Nederlandse vleermuizen zijn insectivoor. Ze beginnen hun foerageervlucht rond
zonsondergang en gaan vaak pas weer slapen als het licht wordt. Daarvoor gebruiken ze
een veilige plaats. In vrijwel elk natuurgebied komen vleermuizen voor. Elke soort heeft zo
zijn eigen biotoop. Alle soorten maken gebruik van hagen, houtwallen en bomenrijen voor
de verplaatsingen tussen foerageergebieden onderling en foerageergebied endagrustplaats. Deze landschapselementen bieden niet alleen oriëntatiemogelijkheden en
wind be schutting, maar zijn ook belangrijke jachtgebieden voor verschillendesoorten. Ze
vormen vaak verbindingen tussen jacht- en verblijfplaats. Het complexe landschapsgebruik van vleermuizen maken hen gevoelig voor veranderingen in het landschap.
Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw zijn veel landschapselementen
zoals heggen en houtwallen verloren gegaan. Toenemende nieuwbouw en weginfrastructuur zullen door hun barrièrewerking een negatieve invloed hebben op de vleermuizenstand.

3.4-4

Huidige natuurwaarden
in het studiegebied worden de volgende kerngebieden en verbindingszones onderscheiden:
Kerngebieden
•
Oude Maasmeander en Maasnielderbeek
•

Stuifzandbossen op het middenterras

Verbindingszones tussen kerngebieden
•
•
•
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Kerngebieden
Oude Maasmeander en Maasnielderbeek
De oude Maasmeander wordt gekenmerkt door een hoge grondwatertrap (11 en lil) en het
uittreden van kwel langs de terrasranden. Het gebied wordt aan beide zijden geflankeerd
door broekbossen als eUenbroek (Hillenraedt), elzenhakhout, berkenbroek (Vlinkenbroek) en rietland en gagelstruweel (Haambroek). De waardevolle moeras- en watervegetaties zijn deels ontstaan door een recente herinrichting van delen van de Maasnielderbeek.
De bossen zijn belangrijke broedgebieden voor roofvogels als buizerd, sperwer en havik.
De kleinschalige structuur en de afwisseling van ruigte, bos en voedselrijk grasland,
vormt een belangrijk leefgebied voor broedvogels (waterrat en blauwborst bij Haambroek)
en insecten. De poelen zijn voortplantingsbiotopen voor amfibieën, waaronder kamsalamander. In de terrasrand liggen diverse dassenburchten en in de buurt van de hoeve
Kloosterhof komt de waterspitsmuis voor. Het reservaatgebied Maasnielderbeek is een
natte zone van 1,5 kilometer, aan beide zijden begrensd door vochtige graslanden die
door konikpaarden begraasd worden. Het reservaat is een belangrijk gebied voor aan
bosranden en struwelen gebonden vogels en aan vochtige beekdalen gebonden vogels,
zoals bosrietzanger en kleine karekiet.
Stuifzandbossen op het Middenterras
Het studiegebied ligt aan de rand van het sturfzandcomplex Melickerheide/Luzenkamp.
Daarnaast liggen er ten zuiden van de industrie Heide-Roerstreek enkele kleine bosjes.
Deze stuifzandcomplexen en bosjes zijn voornamelijk beplant met naaldhout en in
mindere mate met loofhout. De dekzandruggen vormen belangrijke schakels in het
Middenterras dat verder grotendeels bestaat uit intensief landbouwgebied. De actuele
waarde van deze structuurarme naaldbossen is beperkt. Van ecologische waarde zijn
vooral de droge Eiken-berkenbossen en heidevelden zoals de vochtige heide op
Melickerveld. Hun aandeel ten opzichte van het structuurarme naaldbos is echter zeer
klein. De bosgebieden zijn onder andere van belang voor vogels als sperwer, zwarteen
groene specht, boomleeuwerik en zoogdieren waaronder das en ree. Op Melickerheide
komen onder meer gladde slang, hazelworm en zandhagedis voor, waarbij beide
profiteren van de schrale zandgronden langs het spoor (Ijzeren Rijn). Omdat open
heidestructuren op de Melickerheide grotendeels ontbreken, zijn de reptielen in feite
verbannen tot de spoorlijn en de iets structuurrijkere bosranden. Bij Breidberg bevindt
zich een poel waar de knoflookpad zich voortplant.

3.4.4,2

Verbind ingszones
Melickerheide - Breidberg
Duidelijk is dat de herpetofaunapopulaties op de Melickerheide een veel groter verspreidingsgebied hebben gehad richting het zuiden (Breidberg, Driestruik, Roerdal). De
Keulsebaan en het industriegebied Heide-Roerstreek hebben dit leefgebied doorsneden
en zo uitwisseling tussen populaties onmogelijk gemaakt. De enige potentiële uitwissetingsmogelijkheid ligt door een smalle braakliggende strook in het industriegebied.
Oude Maasmeander - Roerdal
Deze verbinding is van belangvoorde uitwisseling tussen dassenpopulaties ten noorden
en ten zuiden van Melickerheide.
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De verbinding tussen het buitengebied en de stadse natuur van Roermond is op een
aantal plaatsen aanwezig. De Maasnielderbeek vormt een doorlopende verbinding vanuit
het buitengebied naar de vijvers in zuid-Roermond.

3.4.4.3

Agrarische natuur
Door verschillende ruilverkavelingen, modernisering en intensivering van de landbouwsector en andere landschappelijke ingrepen is het kleinschalige karakter van de
landbouwgebieden erg veranderd. Zo zijn percelen groter geworden, zijn er veel
landschapselementen verdwenen en worden de gronden intensiever gebruikt dan
voorheen. Daarnaast zijn gebieden versnipperd door wegen en nieuwe bebouwing. Al
deze invloeden zorgen ervoor dat de aan agrarische cultuur gebonden natuurwaarden
achteruit zijn gegaan. Voor dassen, broedvogels en am^bieën vormt het kleinschalige
agrarische landschap een belangrijk onderdeel van hun leefgebied. Met het verwijderen
van houtwallen, kleine bosjes en poelen zijn hun overlevingskansen dan ook sterk
verminderd in het agrarische gebied. Alle gebiedsdelen buiten de PES/EHS worden door
de provincie Limburg aangemerkt in haar Nota Natuur en Landschapsbeheer 2000-2010
als 'agrarische gebieden met aan kleine landschapselementen gebonden natuurwaarden'.

3.4.4.4

Natuur in de stad
Het gebied ten oosten van Roermond is door het voorkomen van veel doelsoorten erg
waardevol. Beekdalen en -lopen als de Maasnielderbeek zijn potentieel belangrijke
elementen in de ecologische infrastructuur. Naast een kerngebied voor aan het watergebonden organismen, vormen ze essentiële verbindingszones voor land-, oever- en
waterorganismen (Taken landschapsplanning bv. 1996). Bij de aanwezigheid van goede
migratieroutes en geschikte biotopen kan een aantal van deze soorten het stedelijk
gebied van Roermond bereiken en zich vestigen. Daarmee wordt de stadse natuur verrijkt.
De meest kansrijke delen voor ontwikkeling van natuur ten oosten van Roermond voor de
vestiging van doelsoorten zijn te vinden in het stroomgebied van de Maasnielderbeek. De
hoofdtak van de Maasnielderbeek stroomt in het zuiden van Roermond de stad binnen,
enkele kleine zijtakken in het oosten.

3.4.5

PES
Een groot deel van de hiervoor beschreven natuurwaarden zijn door de provincie Limburg
aangewezen als onderdeel van de Provinciaal Ecologische Structuur (PES. Bescherming
van de natuurwaarden staat in deze gebieden voorop. Daarnaast volgt de provincie een
actief beleid inzake soortbescherming, waarvoor een aantal zogenoemde prioritaire
soorten zijn aangewezen, zie hoofdstuk 2.
Autonome ontwikkelingen
Negatieve ontwikkelingen
De ontwikkelingen die voortvloeien uit vastgesteld beleid betekenen dat er areaal waar
actuele natuurwaarden liggen, verloren gaat. Zowel vanuit Roermond als vanuit Melick
worden woningen gebouwd in het nu agrarische gebied tussen deze twee kernen. Het
industrieterrein Roerstreek breidt in zuidelijke richting uit, waardoor agrarisch gebied met
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natuurwaarden verloren gaat. Verder zal de aanleg van Rijksweg 73-Zuid beslag leggen op
nu nog 'open' ruimte en leidt daarmee tot biotoopverlies.
Door de woningbouw en de uitbreiding van het bedrijventerrein gaan levensgemeenschappen van kleinschalig cultuurlandschap en van droge bossen verloren. De uitbreiding
van het bedrijventerrein betekent ook dat het leefgebied van amfibieën verloren gaat.
Behalve het verlies aan oppervlakte van gebied met natuurwaarde, betekenen de
genoemde ontwikkelingen ook een verdere versnippering van de ecologische structuur,
doordat nieuwe barrières ontstaan binnen deze structuur. Daardoor zal er ook in gebieden
die niet direct aangetast worden, de ecologische waarde minder worden.
Positieve

ontwikkelingen

In het rijks- en provinciale natuurbeleid is vastgelegd dat in enkele gebieden binnen het
plangebied natuur ontwikkeld zal worden. In de begrenzing van de provinciale ecologische hoofdstructuur zijn de gronden langs de Maasnielderbeek, het schietterrein op de
Melickerheide en een gebied tegen de zuidwestrand van het bos van de Melickerheide
aangewezen als natuurontwikkelingsgebied of reservaats- of beheersgebied. Zodra op
deze gronden het beheer wordt aangepast (na aankoop van het terrein of na het van
kracht worden van een beheersovereenkomst) zal de natuurwaarde er toenemen.
De gronden binnen het natuurontwikkelingsproject in het dal van de Maasnielderbeek zijn
tn beheer bij de Stichting Ark, die er konikpaarden laat grazen. Er zijn poelen gegraven en
de beek heeft een vrij meanderende loop. Al deze factoren samen leiden tot de aanname
dat de natuurwaarde in dit gebied de komende jaren fors zal toenemen (met name door de
toename van de soortenrijkdom).
Het bosgebied Luzenkamp/Melickerheide wordt beheerd als multifunctioneel bos: het
heeft zowel een productiefunctie als een recreatieve functie en natuurfunctie. In de
moderne gangbare bosbeheersmethoden is steeds meer ruimte en aandacht voor een
natuurlijk opgebouwd bos. Daarnaast wordt het bos steeds ouder. Er kan daarom van
uitgegaan worden dat de ecologische waarde van dit bos in de toekomst zal toenemen.
Potentiële ecologische waarde
De beschreven gebieden en biotopen kunnen in de toekomst meer natuurwaarde krijgen,
indien een aantal ontwikkelingen in gezet/voortgezet kan worden.
De natuurontwikkeling in en langs de Maasnielderbeek zal in de loop van de komende
jaren leiden tot een natuurlijke laaglandbeek en beekbegeleidende gronden, waar vele
kenmerkende dier- en plantensoorten verwacht kunnen worden. Indien op de aangrenzende agrarische percelen een natuurvriendelijker grasland- of akkerbeheer ingezet
wordt, kunnen deze met name voor akkerkruiden en dier- en plantensoorten van matig
vochtige tot droge graslanden waarde krijgen. De overgang naar het bos van de Melickerheide via de Steilrand zal daardoor een natuurlijker gradiënt in flora en fauna vertonen.
Voor bijvoorbeeld amfibieën en dassen krijgt het gebied daarmee definitief grote waarde.
Er kan zo een situatie ontstaan die kenmerkend is voor een compleet beekdal op hoge
zandgronden die zeer waardevol is.
Bij een natuurlijker bosbeheer dan tot nu toe gevoerd is, kan het bos van de Melickerheide zich ontwikkelen tot een halfnatuurlijk gevarieerd loofbos van droge zandgronden, dat
een gevarieerdere flora en fauna zal kennen dan het huidige bos. Door de directe
aansluiting op de bossen van de Meinweg zuilen veel planten- en diersoorten zich vanuit
het Nationaal Park in dit bosgebied kunnen verspreiden.
In het kleinschalig cultuurlandschap ten zuiden van de Keulsebaan kan met agrarisch
natuurbeheer een zeer hoge natuunAraarde behaald worden. Het is van belang het gebied
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in agrarisch gebruik te houden, maar tevens aandacht te houden voor het beheer van
bosjes, poelen, perceelsranden en bermen. Een extensief gebruik van de gronden zonder
chemische bestrijdingsmiddelen, intensieve vruchtwisseling en maïsteelt kan een
kenmerkende en zeldzame flora opleveren (akkerkruiden), die op haar beurt de bijbehorende fauna aantrekt (onder andere vlinders, insecten vogels, kleine zoogdieren). Ook de
bestaande amfibieënpopulatie (met onder andere de knoflookpad) zal daar wel bij varen.
Natuur en landschap onder druk
Als men de beschrijving van het landschap, de verspreiding van de doelsoorten en de
gevolgen van het menselijke ingrijpen naast elkaar zet kan een aantal conclusies
getrokken worden aangaande de algemene natuurwaarden in het gebied:
•
de voornaamste menselijke ingrepen in het landschap liggen op het vlak van
hydrologie (waarvan de ontwatering op Middenterras en de rigoureuze herinrichting
van een groot traject van de Maasnielderbeek de meest ingrijpende zijn) en het in
cultuur brengen van grote delen van het laagterras (stad Roermond / landbouw).
Middenterras en moerassige overgangszone op overgang naar Hoogterras (landbouw)
en dekzandruggen / Hoogterras (bosbouw).
•
indien we de huidige ontwikkelingsgraad van de verschillende landschappelijke
zones toetsen op hun mate van natuurlijkheid dan komen alleen delen van de oude
Maasmeanders en het Swalmdal enigszins in de buurt van het ideaalbeeld.
Zeer lokaal (vooral op Melickerheide) is de karakteristieke levensgemeenschap van
dekzandruggen nog aanwezig (o.a. herpetofauna). Bosaanplant heeft de mogelijkheden voor karakteristieke soorten echter sterk beperkt.
•
door de menselijke ingrepen (bebouwing, infrastructuur en grootschalige landbouw)
zijn in het Land tussen Swalm en Roer belangrijke landschapsecologische verbindingen verstoord waarvan de noord-zuid schakel over land en de aquatische verbinding van de Maasnielderbeek van Maas tot Middenterras het zwaarst onder druk
staan.

3.5

Woon- en leefmilieu
In deze paragraaf worden de milieucomponenten verstoring (geluid en trillingen),
luchtkwaliteit en vervoer gevaarlijke stoffen behandeld die voornamelijk betrekking
hebben op het leefmilieu.

3.5.1

Geluid
Waarderinsskader
Een belangrijk onderdeel van het milieubeleid is het tegengaan van verstoring door
geluid. Geluid wordt in toenemende mate als hinder ondervonden. Dit heeft te maken met
het frequenter voorkomen van conflictsituaties tussen getuidsproducerende en geluidsgevoelige bestemmingen.
Wegen met een hoge verkeersintensiteit veroorzaken geluidsoverlast indien r e dichtbij de
bestaande woonbebouwing of andere geluidsgevoelige bestemmingen gesitueerd zijn. De
mate waarin het geluid van de weg als overlast wordt ervaren hangt enerzijds af van het
reeds aanwezige geluidsniveau als gevolg van al aanwezige geluidsbronnen en het
geluidsniveau van de weg zelf en anderzijds door de functie die door het geluid wordt
belast (de mate waarin er verstoring optreedt)Oe geluidssituatie wordt op basis van de volgende kenmerken gewaardeerd:
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•

confrontatie van geluidsbelasting afkomstig van de relevante wegen in relatie tot de
aanwezige geluidsgevoelige bestemmingen;

•
•

de aanwezigheid van andere geluidsproducerende bestemmingen;
de aanwezigheid van gebieden met een specifieke hoge geluidskwaliteit.

Beschrijving
Stud/egeb/ed
De aanleg van N293 (Oosttangent Roermond) en de aansluiting hiervan op de toekomstige Rijksweg 73-Zuid heeft ingrijpende gevolgen voor de verkeersbelasting van een aantal
wegen. Naast een toename van de verkeersintensiteiten zal op een aantal wegen de
verkeersintensiteit ook afnemen. Omdat de geluidssituatie voor een groot deel bepaald
wordt door de verkeersintensiteit, zijn de wegen waarop de verkeersintensiteiten
veranderen, bepalend voor het afbakenen van het studiegebied. Afhankelijk van de te
beoordelen geluidsgevoelige functies wordt vanuit de weg een zone bepaald waarbinnen
de geluidseffecten onderzocht zullen worden.
Geluidssituatie

voor de kern Roermond

In de huidige situatie worden woningenen/of andere geluidsgevoelige bestemmingen
(naast woningen ook scholen etc.) langs de hoofdwegenstructuur in aanzienlijke mate
belast met geluid. Door het ministerie van VROM is de saneringswaarde voor de A-lijst
(meest urgente saneringssituaties) vastgesteld (VROM,1995). De minder urgente gevallen
zijn opgenomen op de B-lijst. Deze zijn bepaald door middel van akoestisch onderzoek
(Cauberg-Huygen. 1998).
Op basis van het saneringsonderzoek A/B-Raillijst blijkt dat er een groot aantal saneringssituaties langs de zuidoostelijke hoofdwegenstructuur van de gemeente Roermond
gesitueerd zijn. Saneringssituaties zijn situaties waarin de geluidsbelasting in ernstige
mate de gewenste geluidskwaliteit overstijgt. Dit geldt met name voor geluidsgevoelige
bestemmingen die gesitueerd zijn langs de onderstaande hoofdwegen:
•
de Heinsbergerweg (maximale geluidsniveau van 62 dB(A));
•
het Karel Doormanplein (maximale geluidsniveau van 62 dB(A));
•
•
•

de Karel Doormanstraat (maximale geluidsniveau van 62dB(A));
de Keulsebaan (maximale geluidsniveau van 60 dB(A));
de Koninginnelaan (maximale geluidsniveau van 62 dB(A));

•

de St. Wiro5ingel(maximale geluidsniveau van 61 dB(A)).

Geluidssituatie voor de /cerrj Meliclc
De kern l^eiick ondervindt geluidshinder als gevolg van verkeer dat zich met name
bevindt op de Heinsbergerweg. De geluidshinder wordt met name ondervonden door de
geluidsgevoelige bestemmingen die verspreid langs deze weg gesitueerd zijn. De
aanliggende woonbebouwing ondervindt een geluidsbelasting van circa 54 dB(A).
Gebied tussen de kernen Melick en Roermond
Het gebied buiten de bebouwde kom (buiten de kernen Melick en Roermond) wordt met
geluid belast door de regionale hoofdwegen (Heinsbergerweg en de Keulsebaan) en het
industrieterrein Roerstreek. Doordat er in dit gebied relatief weinig geluidsgevoelige
bestemmingen zijn wordt er geen directe hinder ondervonden.
Gebieden met een specifieke hoge geluidskwaliteit
In de directe omgeving van het plangebied zijn in het IVlitieubeleidsplan Limburg 19951998, dat integraal is opgenomen in het POL, de onderstaande twee stiltegebieden
aangewezen (zie kaart J.l):
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•

het gebied Meinweg dat op enige afstand ten noordoosten van het industrieterrein
Roerstreek is gesitueerd;

•

het gebied Roerdal dat direct ten westen van de kern Melick is gesitueerd. De
Heins bergerweg en de kern Melick zijn voor een deel de oostgrens van dit stiltegebied.

Waardering
Op basis van het waarderingskader en de beschrijving van de huidige situatie kan worden
geconcludeerd dat in het studiegebied sprake is van:
•
een slechte geluidskwaliteit in de kern Roermond langs de gemeentelijke/regionale
hoofdwegen (aanwezigheid van saneringssituaties);
•
een matige geluidskwaliteit in de kern Melick. Met name langs de Heinsbergerweg
zullen woningen, die dicht bij de weg gesitueerd zijn, geluidsoverlast ondervinden;
•

een hoge geluidskwaliteit in het stittegebied Roerdal dat direct grenst ten westen van
de kern Melick.

Autonome ontwikkelingen
In paragraaf 3.1.2 is beschreven welke infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen
plaats zullen gaan vinden. Als gevolg van deze infrastructurele en ruimtelijke ontwikkelingen zal het verkeer op een groot aantal wegen toenemen. Hierdoor neemt ook de
geluidsoverlast toe. in onderstaande tabel zijn voor de belangrijkste wegen de relevante
toenames beschreven:
Tabel 3.8 Toename ^eluidsbelastinr; lart^s de belangrijkste wegen
el maal intens! teil In
weg

wegvak

toename
1995

Koningin nelaan

K. Door man straat - Don derbergweg

Prognose

2020

indB(A)

7.000

11.500

2.2 dB(A)

Koningin nelaan

Dondetbergweg - St. WIrasingel

7.000

24.000

5.4 d8(A)

K. Ooormanslraal

Koninginnelaan - Keulsebaan

13.500

16.000

0.9 dB(A)

12.000

40.000

5.0 dB(A)

7.000

13.000

3,0 d8(A)
1.3 dB(A)

S t Wirosingel

Koninglnnelaan - Keulsebaan

S L Wirosingel

Keulsebaan - Heinsbefgefweg

Kautubaan

St. Wirosmgel - Van Riebeecksttaat

17.000

29.000

K«ub«baan

Van Heulszstraal - Energieweg

14.000

21.000

2.6 dB(A)

KeuUebaan

Randweg - Slahonsstraat

6.000

14.000

3,0 dB(A)

H«lnsb«rgeiwes

St. Wirosingel - LindenMeg (Melick]

15.000

21.500

l,8dB(A)

H«lnib«rgenvcg

lulianalaan - Dorpsslraai (Melick)

13.500

11.000

1.4 dB(A)

Groenstraat

Apollolaan - KasCanjelaan

3.000

3.500

0,7 dB(A)

Met name op de Koninglnnelaan, de St. Wirosingel en de Keulsebaan is er sprake van een
relevante toename van geluid.
Aanleg van Rijksweg 73-Zuid
In de autonome situatie wordt Rijksweg 73-Zuid met de op- en afritten aangelegd. De open afritten zullen via de verlengde Koninginnelaan de kern Roermond ontsluiten. In
Zuidoostelijk richting zal Rijksweg 73-Zuid ondertunneld worden. Alleen ter hoogte van de
St. Wirosingel zal de ondertunneling niet volledig zijn. Hier is sprake van half open
tunnelbak (lamellendak). Ter hoogte van de op- en afritten en in noordelijke richting
zullen bij de aanleg van Rijksweg 73-Zuid mitigerende maatregelen worden toegepast.
Mede hierdoor wordt de geluidsoverlast richting de kern beperkt. Wel zat de geluidsbelasting Ier hoogte van de Maasnielderbeek worden verhoogd door de komst van Rijksweg 73Zuld.
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Uitbreiding van fiet industrieterrein Roerstreek
Ten zuiden van de Keulsebaan zal het bedrijventerrein Roerstreek Noord worden uitgebreid. Op de uitbreiding van het bedrijventerrein mogen zich geen zogenaamde voormalige A-inrichtingen vestigen en de geluidzone van het bestaande bedrijventerrein wordt
niet aangepast. De geluidruimte van de zone van het bestaande bedrijventerrein is
inmiddels door de aanwezige bedrijvigheid volledig opgevuld. Dit betekent dat bedrijven
op de uitbreiding nrel mogen bijdragen aan de zone en dus geen relevant emissie van
geluid zulten hebben.

S,5.2

TrilUngen
Waarderingskader
Als overlast van trillingen wordt ondervonden is sprake van een geringe afstand van weg
tot object, gecombineerd met oneffenheden in het wegdek of sterk afremmend verkeer.
Objecten kunnen gebouwen en bedrijven zijn. De waardering zal plaatsvinden aan de
hand van eventuele klachten en/of probleemsituaties.
Beschriiving
Het studiegebied omvat de hoofdwegen in kaart C.3. De hoofdwegenstructuur bestaat
volledig uit vlakke asfaltverharding. Over de mate van trillingshinder veroorzaakt door
wegverkeer zijn in het gebied geen gegevens bekend. Ook zijn hierover geen probleemsituaties of klachten bekend. Verondersteld mag worden dat er geen hinder wordt
veroorzaakt door trillingen.
Waardering
Door het niet bekend zijn van klachten of probleemsituaties wordt de situatie voor wat
betreft trillingen als goed beoordeeld.
Autonome ontwikkelingen
Door het stijgen van de verkeersintensiteiten zal eventuele hinder als gevolg van trillingen
niet verminderen.

3.5.3

Lucht
Waarderings kader
Op nationaal en provinciaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd om luchtverontreiniging te voorkomen en, zover deze aanwezig is, (zover als redelijkerwijs mogelijk is),
terug te brengen. De doelstellingen hebben echter geen directe gevolgen voor het lokale
niveau. Wel zijn vanuit de doelstellingen normen en richtwaarden geformuleerd waaraan
de luchtkwaliteit 'op leefniveau' moet voldoen. Deze zijn vastgelegd in het Besluit
Luchtkwaliteit. Dit geldt voor de componenten:
•
NO:, (stikstofdioxide);
•
•

CO (koolmonoxide);
CjHt(benzeen)

•

zwevende deeltjes.

Voor het studiegebied zal worden nagegaan in welke mate de grenswaarden worden
overschreden. Deze grenswaarden zijn in de loop der jaren lager geworden.
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Tabel 3.9 wettelijk vastgestelde grenswaarden (Besluit Luctitkwaliteit); ;ie ook paranraaf 10.3
stof
1998-2000
vanaf 2000
iaat 1992-1995
19951998
NO,

150yg/m'

150 l i g / m '

150 Mg/m'

135 Mg/m'

CO

12.750 j i g / t n '

lO.SOO Mg/m'

8.250 p g / m '

6.000 Mg/m'

20 i i g / m '

15 Mg/m'

lOMg/m'

10 Mg/m'

C.H.

Beschrijving

Het studiegebied voor de luchtkwaliteit wordt bepaald door effecten die op lokaal niveau
waarneembaar zijn. Dit is wanneer het wegen betreft die:
•
•

een hoge verkeersintensiteit te verwerken hebben;
gesitueerd zijn in stedelijk gebied waarbij de bebouwing dicht op de weg gesitueerd
is.

Op lokaal niveau bestaat voor gemeenten met een grootte van meer dan 40.000 inwoners
de verplichting om de effecten voor de luchtkwaliteit van de wegenstructuur in beeld te
brengen en deze te vergelijken met de normen en richtwaarden die door het rijk 2ijn
vastgesteld. Voor kleinere gemeenten bestaat deze verplichting niet omdat de berekende
effecten niet of nauwelijks boven de achtergrondwaarden uitkomen. De lokale effecten
zullen dan ook alleen merkbaar zijn in de kern Roermond.

Kern Roermond
In de verkeersmilieukaarten van de gemeente Roermond (A6V, 1992) zijn per wegvak
alleen de NO; waarden opgenomen. Op wegvakken is (in 1992) nergens een overschrijding van de grenswaarde. Daarnaast wordt geconstateerd dal ook voor wat de COverontreiniging betreft er in Roermond geen problemen zijn. Alle wegvakken blijven
onder de grenswaarde.
Waardering
Door het niet voorkomen van een overschrijding van de grenswaarden voor NO^ en CO kan
uitgegaan worden van een goede luchtkwaliteitsituatie in Roermond.

Autonome ontwikkelingen
Als gevolg van de toename van het verkeer neemt de de uitstoot van verontreinigende
stoffen toe. Doordat het voertuigen park steeds 'schoner' wordt neemt de gemiddelde
emissie per voertuig af..
Met behulp van het CARII model (Calculation of Airpollution from Roadtraffic) zijn de
toekomstige waarden berekend.
Tabel 3.10 luchtkwaliteit lariKS de belangriiksteweKen, autonome ontwikkeliiiR (Goudappel Coffeng, 2000)
weg
mvt/etm
wegvak
NO,
CO
C.H.
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Koningin nelaan

K. Dootmansttaat - Dondetbergweg

11.500

11«

3.329

6,1

Koningin nelaan

Donderbetgweg - SI. Witosingel

24.000

136

5.053

11,5

K. Doorman straat

Koningirnelaan - Keulsebaan

16.000

112

3.325

6,1

St. Witosingel

Koninginnelaan - Keulsebaan

40.000

159

6.134

15,3

St. Witosingel

Keutsebaan - Keinsbetgenweg

13.000

118

3.368

6,5

Keulsebaan

St. Witosingel - V a n Riebeecksttaat

29.000

209

8-121

23.7

Keulsebaan

Van Heutsisttaat - Eneigieweg

21.000

163

5.130

12.5

Keulsebaan

Randweg - Stationssttaat

14.000

109

2.138

2,7

Heinsbetgetweg

St. Witosingel ~ ündtnweg (Melick)

21.500

118

2.594

4,0

HeinsbetgenAieg

Julianalaan - Dorpsitrsat (Melick)

11.000

109

2.241

3,0

Groen straat

ApoUolaan - Kaslanjelaan

3.500

102

1.726

1.6
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In de autonome situatie worden de grenswaarden overschreden op de drukste wegen:
Keulsebaan, St. Wirosingel en Koninginnelaan, met name voor NO; (met 50%) en benzeen
(met 140%). Van lokaal belangvoorde autonome ontwikkeling van de luchtkwaliteit is de
aanleg van de tunnel van Rijksweg 73-zuid. Van tunnels is bekend dat deze ter plaatse
van de openingen kunnen leiden tot verhoging van de immissieconcentraties van
verontreinigende componenten. Voor de A73-tunnel zijn indicatieve berekeningen
uitgevoerd voor de immissieconcentraties bij (onder andere) de noordelijke tunnelmond
(Huijben, 2002). In dat rapport wordt gesteld dat de NO^-concentraties bij verkeerswegen
als maatgevend kunnen worden beschouwd voor de toets aan de normstelling van het
Besluit Luchtkwaliteit.
Uit genoemde berekeningen blijkt dat de norm voor de jaargemiddelde immissieconcentratie van 40 p g NO,/m' nabij de noordelijke tunnelmond wordt overschreden; de contourafstand bedraagt maximaal ongeveer 70-80 m gerekend vanaf de as van de toekomstige rijksweg 73-zuid. In het Vrije veld' bedraagt de contourafstand van Rijksweg 73Zuid ongeveer 20 m tot de wegas, hetgeen wil zeggen dat de contour in of dicht bij de
berm van de weg ligt.
Als gevolg van de aanleg van de tunnel zal de achtetgrondconcentratie voor onder andere
NOj toenemen in de directe omgeving van de tunnelmond.

3.5.4

Vervoer gevaadijke

stoffen

Waarderingskader
Uitgangspunt van beleid is om de bebouwde kom zo veel mogelijk te mijden bij het
vervoer van gevaarlijke stoffen. Routeplichtige stoffen mogen alleen langs bepaalde
routes vervoerd worden. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt gewaardeerd op basis
van de routering van het vervoer van deze stoffen over de weg. De externe veiligheid van
het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt bepaald door:
•
de aanwezigheid en dichtheid van kwetsbare bestemmingen (bijvoorbeeld woningen,
scholen en grotere bedrijven of kantoren);
•
•

de verkeersveiligheid van de routes;
de omvang en type stof van het transport.

Onderscheid wordt gemaakt naar:
•

individueel risico (IR): de kans per jaar dal een persoon slachtoffer wordt van een
ongeval indien deze zich permanent en onbeschermd op een bepaalde plaats zou
bevinden;

•

groepsrisico (GR): de kans dat per jaar in één keer een groep van ten minste een
bepaalde grootte het slachtoffer wordt van een ongeval.

In de rijksnota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen zijn de volgende grenswaarden
aangegeven voor individueel risico:
•
IR-risico nieuwe situaties grenswaarde kans 1 op de miljoen per jaar (10'^/jaar);
•

IR-risico bestaande situaties grenswaarde kans 1 op de honderdduizend per jaar (10'

Viaar).
Voor groepsrisico is een oriënterende waarde aangegeven:
•
kans ongeval met 10 doden 1 op de tienduizend per jaar;
•
kans ongeval met 100 doden 1 op de miljoen per jaar.
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De waardering vindt plaats op grond van:
•
•

toetsing aan de grenswaarde voor individueel risico en oriënterende waarde voor
groepsrisico;
aanwezigheid van woonbebouwing langs de gerouteerde wegen.

Beschriiving
Het onderzoeksgebied bestaat uit Roermond Zuidoost vanaf de Koninginnelaan tot en met
de kernen Melick en Herkenbosch in Roerdalen.
In de omgeving van het plangebied zijn de volgende wegen gerouteerd of opengesteld
voor vervoer van gevaarlijke stoffen:
•

N271/St- Wirosingel:

•

N293/Heinsbergerweg:

vanaf de Heinsbergerweg in noordeliike richting;
vanaf St. Wirosingel naar Duitsland;

•

N570/Keulsebaan:

vanaf SL Wirosingel naat Duitsland.

Al deze routes lopen (voor een deel) door de bebouwde kom met overwegend aan één
zijde woonbebouwing.
Van de huidige situatie zijn geen telgegevens beschikbaar in het studiegebied over het
vervoer van gevaarlijke stoffen. Wel zijn op toeleidende wegen buiten het studiegebied
gegevens bekend van drie wegvakken (AVIV, 1996):
N280 Horn - St, Wirosingel (verbinding van St.Wirosingel richting A2);
N271 Roermond Noord - jagersbuis (verlengde van St. Wirosingel richting Venio);
N293 SI. Wirosingel - Posterholt (Heinsbergerweg richting Duitsland).
De beschouwde wegvakken van N280 en N271 kennen, naast verkeer naar het industrieterrein Roerstreek en naar de rest van Roermond, ook veel doorgaand verkeer op de
verbinding Venlo • Zuid-Limburg.
In de vervoersstromen op deze wegvakken zijn in voor de risicoberekening relevante
stofcategorieën geen toxische stoffen waargenomen. Wel zijn waargenomen brandbare
gassen GF3 (voornamelijk LPG), brandbare vloeistoffen LFl (dieselolie en verwante
stoffen) en LF2 (benzine en verwante stoffen). Op deze wegvakken is de norm voor het
individueel risico niet overschreden (zie volgende tabel).
Tabel 3.11 vervoersinttnsitgit per IPORBM-code per wegvak per jaar in vrachtwragentquivalenten^VIV. 1996)
wegvak
GF3
LFl
LF2
totaal
N2eO Horn - St. Wirosingel
N271 Roermond Noord - lagershuis

1.500
750

N293 St. Wirosingel - Ftasterholt

5.700
2.250
2.000

1.600
250
250

8.750
3.250
2.250

De intensiteiten van het vervoer van gevaarlijke stoffen zullen op de St. Wirosingel en de
Keulsebaan naar het industrieterrein Roerstreek beduidend lager zijn dan op N280 (met
verkeer naar andere bedrijventerreinen en doorgaand verkeer). Op basis van voorgaande
tabel is een (arbitraire) inschatting te maken van vervoersintensiteit op de wegen in het
studiegebied. Aangenomen is dat vervoerde stoffen op de St. Wirosingel (vanaf de
Keulsebaan) en de Heinsbergerweg gelijk zijn aan de vermelde gegevens in voorgaande
tabel op het wegvak van N293.
Tabel 3.12 ües^hatle ven/oersintensiteit per IPORBM-code per route per jaar In vrachtwagen equivalenten
route
GF3
LFl
LF2
totaal
SI. Wirosingel (Koninginneln) - Keulsebaan
Heinsbergeraieg (N293) - SL Wirosingel (tol Keulseb.)
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1.000

4.000

1,000

6.000

0

2.000

250

2,250
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Met de IPO Risico BerekeningsMethodiek (AVIV. 1997) zijn de risicocontouren berekend.
Geen van de wegvakken in het studiegebied blijkt de grenswaarde voor het individueel
risico en de oriënterende waarde voor het groepsrisico te overschrijden.
Waardering
Op de huidige routes wordt de grenswaarde voor individueel risico en de oriënterende
waarde voor groepsrisico waarschijnlijk niet overschreden.
Wel gaan de routes langs woonbebouwing zodat de situatie als redelijk tot matig wordt
gewaardeerd.
Autonome ontwikkelingen
De nieuw aan te leggen Rijksweg 73-Zuid zal een stroom van doorgaand verkeer direct
langs en door het stedelijk gebied van Roermond leiden. De tunnel onder het Roerdal
wordt opengesteld voor vervoer van alle categorieën gevaarlijke stoffen. Ter plaatse van
de aansluiting Koninginnelaan op Rijksweg 73-Zuid zal het verkeer van en naar Rijksweg
73-Zuid geconcentreerd worden. Ditzelfde geldt ook voor het vervoer van de gevaarlijke
stoffen. De uitbreiding van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan zal tot e 1
vervoer van gevaarlijke stoffen leiden.

3.5.5

Barrièrewerking
Waarderingskader
Een bestaande hoofdweg verstoort lokale verbindingen (wegen en paden die van belang
zijn voor de ontsluiting van gebouwen, gronden en kleinere kernen). Dit kan leiden tot een
aantasting van de kwaliteit van die verbindingen, met name voor langzamere vervoerswijzen.
De barrièrewerking zal op basis van de volgende kenmerken worden gewaardeerd:
•
weg- en verkeerskenmerken van hoofdinfrastructuur;
•

het aantal verbindingen dat doorsneden wordt door de hoofdinfrastructuur;

•

de aard en omvang van de relaties die doorsneden worden door de hoofdinfrastructuur.

Het onderzoeksgebied bestaat uit de hoofdwegen van de gemeentegrens Roerdalen Roermond tot en met de Koninginnelaan.
Beschrijving
De functionele samenhang van een gebied wordt gevormd door de relaties tussen de
verschillende functies. De aanleg van een nieuwe weg kan van invloed zijn op deze
functionele relaties. De functionele relaties worden beschreven in de zin van de barrièrewerking van de wegen binnen het studiegebied.
De hoofdwegen St. Wirosingel, Keulsebaan en Karel Doormanstraat (zie kaart M.1)
doorsnijden (gedeeltelijk) het stedelijk gebied van Roermond. Door deze wegen wordt de
wijk Kitskensberg afgesneden van de rest van het stedelijk gebied van Roermond. In
Kitskensberg bevinden zich:
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•
•

woningen (circa 60 in Kitskensdal en circa 400 tussen spoorlijn en Keulsebaan);
scholen (lager beroeps-, middelbaar en speciaal onderwijs);

•

voorzieningen (sportvelden, speeltuin, begraafplaats).
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De St. Wirosingel tussen de Heinsbergerweg en de Keulsebaan is met name een barrière
door zijn omvang ( 2 x 2 rijstroken). De Keulsebaan is met name een barrière door de
verkeersdrukte en het grote aandeel vrachtverkeer.
De hoofdwegen worden op verschillende manieren door het langzaam verkeer gekruist.
De Heinsbergerweg {N293) gaat met een viaduct over de verbindingsweg die de woonbuurt Kitskensdal verbindt met Roermond en aansluit op de oude Heinsbergerweg naar
het centrum en de St. Wirosingel.
De St. Wirosingel tussen de Heinsbergerweg en de Keulsebaan wordt op twee plaatsen
gelijkvloers overgestoken door langzaam verkeer: bij het Bisschoppelijk College
Schöndein en ter hoogte van de Ratommerweg voor de verbinding met Melick Oost.
Het verkeersplein St. Wirosingel/Keulsebaan wordt door fietsers gelijkvloers overgestoken.
De St. Wirosingel tussen de Keulsebaan en de Koninginnelaan wordt noordelijk langs het
spoorviaduct met een viaduct gekruist door de Heidebaan: buurtschap Heystert (met
onder andere een manege en volkstuinen) heeft zo een ongehinderde verbinding met
Roermond.
De Keulsebaan wordt op drie plaatsen gelijkvloers overgestoken. Alleen de oversteek bij
de Van Heutszstaat is voorzien van een middengeleider. Bij de Van Riebeeckstraat en de
Oude Keulsebaan zijn geen oversteekvoorzieningen. De voorzieningen langs de Oude
Keulsebaan (speeltuin Kitskensberg, jeugdhuis Kemp Kitskensberg en Sportpark
Kitskensber^ en de woonwijk Kitskensberg tussen de Keulsebaan en de spoorlijn zijn
door de Keulsebaan en de St. Wirosingel afgesneden van de rest van Roermond. De
Keulsebaan kent ook ter hoogte van het bedrijventerrein geen oversteekvoorzieningen
(voor fietsers komend uit Roermond, van en naar Melick en naar Roerdalen).
De Karel Doormanstraat doorsnijdt woonwijk De Kemp volledig terwijl aan deze weg ook
wordt gewoond zodat vele oversteekrelaties bestaan. De Koninginnelaan heeft een tunnel
(Gebroek), maar wordt tevens op drie plaatsen gelijkvloers overgestoken: bij de St. Wirosingel, de Donderbergweg en de Olieslagersstraat. De Koninginnelaan vormt de scheiding
tussen de woonwijken Donderbergen Hoogvonderen,
Waardering
Met name de St. Wirosingel en de Keulsebaan worden slecht tot matig gewaardeerd door
hun vormgeving, hoge verkeersintensiteiten en hoge mogelijke rijsnelheden. Zij vormen
een behoorlijke barrière voor de relaties die bestaan tussen de functies aan beide zijden
van deze wegen (wonen - school, recreatief). De Karel Doormanstraat wordt slecht
gewaardeerd: hoge intensiteiten door een straat waaraan wordt gewoond en die woonwijk
De Kemp volledig doorsnijdt.
Autonome ontwikkelin^n
Door het stijgen van de verkeersintensiteiten (2ie paragraaf 3.2.1) zal de barrièrewerking
van de Keulsebaan, de St. Wirosingel en mei name de Karel Doormanstraat sterk toenemen. De aanleg van Rijksweg 73-Zupd zal volgens de huidige planontwikkeling tussen
de spoorlijn Roermond-Mönchengladbach en de Keulsebaan worden ondertunneld en
tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg door een tunnel mei een lamellendak lopen.
Hierdoor geeft Rijksweg 73-Zuid geen extra barrière tussen de wijken de Kemp en
Kitskensberg. Door de herinrichting van een aantal wegen in dit deel van Roermond zal de
leefbaarheid verbeteren.
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Visuele kwaliteit
Waa rderingskader
De visuele kwaliteit wordt beschreven als de kwaliteit van het uitzicht vanuit de in het
studiegebied voorkomende woningen. De aanleg van een weg als N293 (Oosttangent
Roermond) met de bijbehorende werken en geluidwerende voorzieningen kan een
negatieve invloed hebben op het uitzicht.
Beschrijving
Tussen het centrum van Roerinond en het industrieterrein Roerstreek ligt de woonbuurt
Kitskensberg (zie kaart N.6). Deze buurt wordt aan drie zijden begrensd door infrastructuur: aan de noordzijde door de spoorlijn Roermond - Mönchen-gladbach (hel
historisch tracé van de Ijzeren Rijn, die niet meer in gebruik is), aan de westzijde door de
St. Wirosinge! en aan de zuidzijde door de Keulsebaan.
•

Aan de noordzijde van de wijk worden de woningen van het spoor afgeschermd door
een smalle groenvoorziening, beplant met een aantal struiken. Het gaat hier om de
woningen aan de noordzijde van de C. de Houtmanstraat (de achterzijde van de w
ningen is naar de spoorlijn gericht) en woningen aan de T. van Starkenborghstraat (de
voorzijde van de woningen is naar de spoorlijn gericht).
•
Aan de zuidzijde van de woonwijk worden de woningen van de Keulsebaan afgeschermd door een dichte groenvoorziening met een geluidswal met een hoogte van
circa 3 meter. De achterzijde van de woningen aan de Admiraal Helfrichstraat is gericht op de Keulsebaan.
De woonbuurt Kitskensdal ligt langs de Heinsbergerweg, tussen het bisschoppelijk
college SchÖndeIn en de begraafplaats. In deze wijk staan met name vrijstaande
woningen.
Zowel langs de Eindstraat als langs de Dirksbergerweg liggen, geclusterd rn het glooiend
agrarisch landschap, een klein aantal vrijstaande burgerwoningen.
Daarnaast zijn in het studiegebied een aantal bedrijfswoningen gesitueerd, met name in
buurtschap Heystert en bij de bedrijven in de hoek van de Keulsebaan - Oude Keulsebaan.
Waardering
De spoorlijn aan de noordzijde van de buurt Kitskensberg vormt met name een fysieke
barrière; de woningen aan de noordzijde van de buurt (langs de C. de Houtmanstraat
de T. van Starkenborghstraat) hebben, ondanks de groenvoorziening en de tussenliggende spoorlijn, een redelijk vrij uitzicht op de agrarische gronden en de bebouwing van
buurtschap Heystert. Er bestaat een zichtrelatie met het landelijk gebied ten noorden van
de spoorlijn. Aan de zuid- en westzijde wordt de wijk van de infrastructuur afgeschermd
door middel van groenzones met op een aantal locaties geluidwerende voorzieningen.
De woningen aan de Eindstraat en de Dirksbergerweg en de bedrijfswoningen in
buurtschap Heystert en in de hoek van de Keulsebaan - Oude Keulsebaan hebben een
direct visueel contact met het omringende buitengebied.
Autonome ontwikkelingen
Voor de woningen in het noorden van het plangebied verandert bet uitzicht minimaal door
de aanleg van Rijksweg 73-Zuid, doordat deze ontwikkeling relatief ver van de woningen
ligt. Dit met uitzondering van de woningen aan de Kloostenweg; deze woningen liggen
nabij de aansluiting van N293 (Oosttangenl Roermond) op Rijksweg 73-2uid.
De woningen aan de Dirksbergerweg worden ingesloten door de woningbouwlocatie van
Roermond (Melickerveld); het uitzicht voor deze woningen verandert daarmee. De
woningen aan de Eindstraat zullen in de toekomst de zuidoostelijke grens vormen van de
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zuidelijke uitbreidingswijk van Roermond. Zij behouden het vrije zicht in zuidoostelijke
richting.

3.6

Ruimtetijke o r d e n i n g
De beschrijvingen waardering van de ruimtelijke ordening wordt opgesplitst:
1. in eerste instantie worden de functies die in het gebied aanwezig zijn beschreven en
gewaardeerd. Belangrijke functies in het gebied ten zuidoosten van Roermond zijn
het agrarisch gebruik, het wonen en de recreatieve voorzieningen. De functie bedrijven en industrie wordt beschreven in de volgende paragraaf economie;
2.

3.6.1

daarnaast is de structuurvan het gebied van belang. Structuur wordt omschreven als
de ruimtelijke samenhang tussen de verschillende functies.

Functies
De belangrijkste functies binnen het studiegebied zijn:
werken en verkeer
bedrijven/industrie (zie onderdeel Economie, paragraaf 3.7);
agrarisch gebruik;
wonen;
recreatie;
leidingtransport.
Deze functies worden hieronder beschreven en gewaardeerd.
Waarderings kader
Uit het Streekplan Noord- en Midden-Limburg, dat integraal is opgenomen in het POL, is
een aantal beleidsdoelen afgeleid (paragraaf 2,2.7). Het benoemde waarderingskader
stuit aan bij deze doelen alsmede bij de doelen die op gemeentelijk niveau zijn geformuleerd.
Agrarisch gebruik
•
rendabele agrarische bedrijfsvoering: wat betekent verlies of versnippering van
agrarisch areaal voor een agrarisch bedrijf (afhankelijk van het bedrijfstype);
•

ontwikkelingsmogelijkheden bestaande agrarische bedrijven.

Wonen
•
mogelijkheden voor woningbouw op inbreidingslocaties, zoals zijn aangewezen in de
Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide.
Recreatie
•
versnippering van recreatieve routes en uitloopgebieden; hierbij wordt tevens
rekening gehouden met de belevingswaarde (iedere recreatieve activiteit heeft wensen ten aanzien van de belevingswaarde van de omgeving);
•
mogelijkheden voor bestaande recreatieve voorzieningen anders dan routes.
Leidingtransport
Binnen het gebied liggen een aantal leidingen. De bestaande leidingen worden beschreven maar er wordt geen waarderingskader voor opgesteld omdat de leidingen worden
beschouwd als bestaand gegeven.
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Beschrijving
Agrarisch gebruik
Het studiegebied bestaat voor een groot deel uit gronden die in agrarisch gebruik zijn (zie
kaart N.4). Deze agrarische gronden verschillen onderling door onder andere de grootte
van de percelen en het wel of niet aanwezig zijn van bepaalde landschappelijke en/of
natuurlijke waarden.
Ten noorden van de Maasnielderbeek bestaat het agrarisch areaal uit grote aaneengesloten percelen. Hier zijn voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling van het
bestaande agrarische bedrijf (Kloostenweg 96). Tussen de Maasnielderbeek en de spoorlijn zijr? de percelen in agrarisch gebruik smal en klein, met name tussen de spoorlijn en
de Heidebaan. Ten noorden van de Maasnielderbeek 2rjn de gronden veelal in gebruik als
weideland; tussen de Maasnielderbeek en de spoorlijn als akkerland.
In het zuidelijk gedeelte van het studiegebied, tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg, zijn de percelen redelijk en veelal in gebruik als akkerland.
Op de agrarische gronden is geen tot weinig bebouwing aanwezig.
Tussen de spoorlijn en de Keulsebaan zijn geen agrarisch gronden aanwezig.
In het studiegebied zijn drie agrarische bedrijven gesitueerd (zie kaart N.4):
1 . Kloosterweg 96: melkveehouderij (grondgebonden) met melk- en jongvee;
2. Oude Keulsebaan 149: veehouderij met mestvarkens en mestkuikens;
3. Oude Keulsebaan 163: veehouderij vleesvarkens- en zeugenhouderij.
Een grondgebonden bedrijf, zoals de veehouderij aan de Kloosterweg, heeft een directe
relatie met de omringende agrarische gronden: het bedrijf is, wat betreft bedrijfsvoering,
in sterke mate afhankelijk van het agrarisch areaal. Tevens is de huiskavel voor een
grondgebonden veehouderij van groot belang voor de bedrijfsvoering.
Wonen
De Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitkensberg/Heide geeft een korte
beschrijving van de beide wijken. De Kemp (met inbegrip van Kitskensberg/Heide)
bevindt zich in het zuidoosten van Roermond. Het aantal inwoners bedraagt circa 4200.
De buurt ligt nogal geïsoleerd van de overige stedelijke bebouwing en wordt door
infrastructurele voorzieningen in een aantal buurten verdeeld. De Kemp is de afgelopen
periode in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. Het imago van de wijk stemt hier
>
overeen. In economisch opzicht is de positie van de inwoners van de Kemp gemiddeld
zwak: hoge uitkeringsdichtheid, hoge werkeloosheid, relatief laag inkomensniveau. In de
Kemp is behoudens enige detailhandel nauwelijks bedrijvigheid aanwezig. Wel bevinden
zich aan de rand van de wijk het Starterscentrum en het buurtbeheerbedrijf "Aan het
Werk". In ruimtelijk opzicht is het beeld van de kemp erg rommelig. Er is sprake van een
traditionele opzet: eensgezinswoningen en enkele flatgebouwen (met name in Kitskensberg). Het woningaanbod is weinig gedifferentieerd en met name bestemd voor de minder
draagkrachtigen. De portiek- en etagewoningen maken een verwaarloosde indruk. In de
directe omgeving van de huizen is nogal eens sprake van achterstallig onderhoud en
wildgroei in velerlei vorm. Het voorzieningenniveau in de Kemp is laag. Met name voor de
allochtone inwoners zijn er onvoldoende voorzieningen. Ook ontbreekt een speelgelegenheid voor de jeugd.
Op het vlak van gezondheid en gezondheidszorg worden knelpunten gesignaleerd.
Gevoelens van onveiligheid worden gevoed door fysische aspecten (verkeer, enge
plekken) en door overlast, vandalisme en criminaliteit. Bij de oudere jeugd is nogal eens
sprake van ernstige problemen- In het onderwijs worden onderwijsachterstanden
gesignaleerd. Ook in de Kemp is sprake van vergrijzing. Het voorzieningenniveau op het
terrein van wonen-werk is hierop onvoldoende afgestemd.
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Recreatie
Het gehele studiegebied vervult een functie als recreatief uitloopgebied van het stedelijk
gebied Roermond. Binnen het studiegebied lopen een aantal recreatieve routes en liggen
een aantal dagrecreatieve voorzieningen (zie kaart N.7).
De bewegwijzerde recreatieve routes zijn fietsroutes. Er lopen vier fietsroutes door het
gebied: twee van deze routes volgen de Terbaanseweg, de Kloosterweg, de Kloosterbaan,
de Eindstraat en de Wintergaatsweg en twee van deze routes volgen de Heidebaan, de
Heystertbaan, de Kloosterweg en de Terbaanseweg.
In buurtschap Heystert ligt een volkstuinencomplex, in de punt van het bosgebied de
Melickerheide, nabij buurtschap Heystert, ligt een manege. Deze manege heeft uitrijmogelijkheden in het bosgebied, met name Jn oostelijke richting. Op de hoek van de St.
Wirosingel en de Keulsebaan ligt een speeltuin (30.000-40.000 bezoekers per jaar) op
een bosrijk perceel. Bovendien ligt er een sportveldencomplex aan de Oude Keulsebaan.
Ook de bosgebieden zijn van belang voor de recreatieve mogelijkheden binnen het
studiegebied. De kleinere bosgebieden ten zuiden van de Keulsebaan dienen daarbij
voornamelijk als 'kijkgroen' vanwege het geringe oppervlak van het gebied.
In de omgeving van het studiegebied liggen een golfbaan en het recreatiecentrum
Elfenmeer (ten oosten van het studiegebied in het bosgebied Luzenkamp) en het watersportgebied de Maasplassen met een aantal jachthavens en verblijfsrecreatieve
voorzieningen (ten westen van Roermond). Ten oosten van Melick ligt een sportveldencomplex.
Leidingtransport
Los van bovenstaande indeling in deelgebieden liggen in het studiegebied (van noordoost
tot zuidwest) een aantal leidingen en een leidingenstrook. Deze leidingen en de leidingenstrook zijn ruimtelijk relevant door hun directe en indirecte ruimtebeslag. De leidingen
in het studiegebied zijn:
•
hogedruk gastra n sport leid ing: langs de St. Wirosingel • de spoorlijn Roermond Mönchengladbach - het braakliggend terrein - Eindstraat;
•

•
•
•

Defensie Pijpleiding Organisatie hogedruk brandstofleiding: langs de manege en de
nutsvoorziening, westelijk langs het braakliggend perceel en oostelijk langs de Eindstraat;
Solvay pekeltransportleiding, diameter 450 mm: parallel aan de brandstofleiding;
MEGA-leidingen;
Vrijvervaltransportleiding Zuiveringschap Limburg, oostelijk van de Solvay leiding.

Ter plaatse van het gas(verdeeOst3tion, gesitueerd aan de Heidebaan, zijn diverse gasleidingen gesitueerd van zowel MEGA-Limburg als de Gasunie. De gasleidingen van
MEGA-Limburg liggen aan de noordzijde van de Heidebaan richting Roermond. Ter hoogte
van de spoorwegovergang is ook een gasleiding gesitueerd aan de zuidzijde van de
Heidebaan. Ter hoogte van de spoorwegovergang wordt zowel de Heidebaan als het spoor
gekruist door een aantal gasleidingen richting de hier gelegen woonbuurt.
De gasleidingen van de Gasunie zijn aan de noordzijde van het spoor gesitueerd. Ter
plaatse van de erfscheiding van de percelen Keulsebaan nr. 503 en nr. 505 ligt een
gasleiding in zuidelijke richting die de Keulsebaan kruist en evenwijdig aan het hier
gelegen zandpad in zuidwestelijke richting verder loopt.
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Waardering
Agrarisch gebruik
De landbouw in het gebied functioneert goed. Zowel in het noordelijk deel (ten noorden
van de Maasnielderbeek) als in het zuidelijk deel van het studiegebied is een aaneengesloten gebied in agrarisch gebruik met voornamelijk grotere percelen. Hierdoor bestaan in
deze gebieden goede mogelijkheden voor ontwikkelingen van de, reeds in deze gebieden
gesitueerde, agrarische bedrijven.
De veehouderij aan de Kloosterweg ligt in een aaneengesloten agrarisch gebied en heeft
een voldoende grote huiskavel. Een huiskavel is voor een grondgebonden veehouderij van
groot belang. In het zuidelijk gedeelte liggen twee niet-grondgebonden veehouderijen
(varkens en kuikens); deze bedrijven hebben geen directe relatie met de agrarisch
gronden.
Wonen
Zowel Kitskensbergalsde wijkDe Kemp zijn eenzijdig opgebouwd, waarvan sommige
delen een stempelachtige opzet hebben. De wijken kennen een tekort aan groen en
speeivDorzieningen. In beide wijken is behoefte aan vernieuwing, mogelijk door sloopnieuwbouw projecten, waardoor de opbouw van de wijken meer gedifferentieerd kan
worden. Daarnaast ligt de wijk Kitskensberg geïsoleerd van de stad Roermond door de St.
Wirosingel en de Keulsebaan.
Recreatie
Het gehele studiegebied is van belang als recreatief uitloopgebied voor de stad Roermond. Ook heeft het bosgebied Uelickerheide/Luzenkamp een recreatieve waarde. In de
directe omgeving van buurtschap Heystert ontbreken duidelijke recreatieve routes in dit
bosgebied; meer naar het oosten (ter hoogte van de kern Herkenbosch) loopt een aantal
bewegwijzerde routes. In dit bosgebied is geen plaats voor intensieve vormen van
recreatie omdat de aanwezige landschappelijke en natuurwaarden niet aangetast mogen
worden.
Autonome ontwikkelingen
Agrarisch gebruik
Het oppervlak aan gronden in agrarisch gebruik wordt verkleind (zie kaart N.5).
Ten noorden van de spoorlijn Roermond - Mönchengladbach wordt Rijksweg 73-Zuid
aangelegd langs de oostkant van Roermond. In het gebied tussen de Maasnielderbeek,
het bosgebied Melickerheide en Asenray blijven mogelijkheden bestaan voor de
ontwikkelingvan beslaande bedrijven.
De melkveehouderij aan de Kloosterweg verliest een gedeelte van zijn gronden als gevolg
van de aanleg van Rijksweg 73-Zuid, waaronder een groot deel van de huiskavel van het
bedrijf: deze gronden worden gecompenseerd. Het verkleinen van het oppervlak
agrarische gronden van een melkveehouderij heeft gevolgen voor de mineralenboekhouding en het melkquotum van een dergelijk bedrijf en dus gevolgen voor de bestaans- en
ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.
Het agrarisch areaal wordt ten zuiden van de Keulsebaan sterk verkleind door een aantal
ontwikkelingen. Het gebied wordt ingevuld met geplande bedrijvigheid, geplande
woningbouw tussen Roermond en Melick en een geplande grote boslocatte. Door de
autonome ontwikkelingen rest een smalle strook tussen de uitbreiding van Roermond en
de uitbreiding van Melick, die eventueel voor agrarische doeleinden gebruikt ken worden.
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De agrarische bedrijven aan de Oude Keulsebaan zijn beide niet-grondgebonden
bedrijven (intensieve veehouderijen), waardoor verlies van grond geen tot weinig impact
heeftop de bedrijfsvoering. Het bedrijf aan de Oude Keulsebaan 163 wordt verplaatst
naar een locatie aan Heide ten behoeve van de realisatie van het bedrijventerrein ten
zuiden van de Keulsebaan. Deze locatie ligt buiten het studiegebied.
Wonen
De realisatie van woningbouw ten zuidwesten van de Ratommerweg gaat ten koste van
het agrarisch areaal. De woningbouw vindt plaats op een locatie ten noorden van Melick
(circa 200 woningen) en een grote locatie ten zuidoosten van Roermond (circa 500
woningen) (zie kaart N.6). Het realiseren van woningen op een grote woningbouwlocatie,
aanvullend op de woningproductie op kleinere locaties in en rond Roermond, is geheel in
de lijn van het POL
In de Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide (Gemeente Roermond. 1998) wordt op basis van onder andere een stedenbouwkundige analyse een
aantal inbreidingslocaties aangewezen. In de wijk Kitskensberg is als mogelijke
inbreidingslocatie aangegeven delen van het gebied tussen de Keulsebaan en de P.
Bothastraat. In de wijk De Kemp is de strook tussen de (huidige) St. Wirosingel en de
Surinamestraat/St. Plechelmusstraat aangeduid als mogelijke inbreidingslocatie (ca. 400
woningen), alsmede de locatie op de hoek van de St. Wirosingel en de Heinsbergenveg,
aan de St. Odgerusstraat.
In de genoemde Structuurvisie wordt uitgegaan van de aanleg van Rijksweg 73-Zurd en
van de aanleg van de gehele N293 (Oosttangent Roermond), waardoor de functie en de
gebruikersintensiteit van de Keulsebaan en de St. Wirosingel zal veranderen.
Recreatie
Volgens het POL behoort het gehele studiegebied tol de provinciale toeristischrecreatieve structuur, met uitzondering van de woonwijk en het industrieterrein tussen de
spoorlijn Roermond - Mönchengladbach en de Keulsebaan. Binnen de toeristischrecreatieve structuur is het van belang dat het landelijk gebied aantrekkelijk en toegankelijk is.
In het gebied ten noorden van de spoorlijn is een zoekgebied aangewezen voor toeristisch
recreatieve steunpunten. Hiermee wordt gedoeld op de ontwikkeling van kleinschalige en
minder intensieve vormen van recreatie. Daarnaast is er rondom Roermond een tekort aan
uitloopmogelijkheden in de vorm van wandel- en fietsroutes.

3.6.2

Structuur
Structuur wordt gedefinieerd als de relaties tussen de verschillende functies. De
ruimtelijke samenhang kan worden gezien als het 'bij elkaar horen" van gronden gezien
hun functies en gebruik. Kleine gebieden behoren tot een groter geheel dat gedefmieerd
kan worden als bijvoorbeeld 'het stedelijk gebied' of 'het landelijk gebied'.
Waarderingskader
Door het weergeven van de structuur van het gebied, aan de hand van samenhangende
gebieden en elementen, wordt inzichtelijk hoe het gebied ruimtelijk is opgebouwd (kaart
0.1). Landelijke agrarische elementen zijn de bosgebieden en de Maasnielderbeek en
naast liggende gronden, maakt ook het agrarisch gebied deel uit van de groene elementen. Onder de stedelijke elementen wordt de aaneengesloten stedelijke bebouwing
(woonbebouwing, bed rijfsbebouwing) en de infrastructuur verstaan.
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Beschrijving
Ruimtelijke samenhang ontstaat door een ruimtelijke relatie tussen gronden of tussen
gronden en bebouwing. In het POL wordt het gebied ten zuiden van de spoorlijn reeds als
stedelijk gebied beschreven. Binnen dit stedelijk gebied ligt de nadruk op de geleiding
van de stedelijke ontwikkeling en stedelijke functies (wonen, bedrijven en infrastructuur).
De groenvoorzieningen binnen een stedelijlc gebied hebben veel meer een functie voor
recreatie dan een natuurbeheerdoelstelling.
Het stedelijk gebied beslaat voornamelijk het stedelijk gebied van Roermond, de kern
Melick, het industrieterrein Roerstreek en de belangrijke verbindingswegen in het gebied,
zoals de St. Wirosingel, de Keulsebaan, de Heinsbergerweg en de spoorlijn Roermond •
Mönchengladbach.
Het tegenwicht voor het stedelijk gebied wordt gevormd door het landelijk gebied. Het
landelijk gebied wordt gevormd door het agrarisch areaal maar ook de Melickerheide en
de aansluiting bij het natuurgebied Luzenkamp, de Maasnielderbeek en de kleinere
bosgebieden ten zuiden van de Keulsebaan. Buurtschap Heystert is gelegen in het
landelijk gebied; door de openheid van de bebouwing bestaat er een directe (visuele)
relatie met hel omliggende buitengebied.
Waardering
Door het weergeven van de structuur van het gebied, wordt inzichtelijk hoe het gebied
ruimtelijk is opgebouwd, Aan de hand van de structuur kan een gebied beschreven
worden. De bestaande samenhangen in het gebied (de structuur) zijn een vaststaand
gegeven dat niet gewaardeerd wordt.
Autonome ontwikkelingen
Het gebied rondom buurtschap Heystert houdt haar landelijk karakter. Dit geldt ook voor
de buurtschap zelf, waar onder andere een aantal kleinere (ambachtelijke) bedrijven
gevestigd zijn in een groene landelijke omgeving. Het gebied sluit aan bij het buitengebied ten oosten van Roermond (agrarische gronden met een aantal verspreid liggende
buurtschappen/kernen).
Volgens het POL behoort het gebied tussen Rijksweg 73-Zuid en de spoorlijn tot de
landschappelijk-agrarische structuur. Binnen deze structuur zijn er verschillende functies
in het gebied, namelijk:
•
•
•

natuurgebied en multifunctioneel bos (de Melickerheide en omliggende gronden);
agrarisch gebied (het gebied ten noorden van de Kloosterweg, richting Asenray en
verder):
ecologische ontwikkelingszone (de gronden langs de Maasnielderbeek).

Het gebied tussen de spoorlijn en de Heinsbergerweg, ten noorden van Melick, verstedelijkt door de uitbreiding van het industrieterrein en de nieuwbouwlocaties tussen
Roermond en Melick, Tussen beide ontwikkelingen ligt een bufferzone met daarin een
speeltuin, sportveldencomplex, gronden in agrarisch gebruik en aanplant in het kader van
de realisering van een grote boslocatie. Het gebied is in hel POL benoemd als het
stedelijk gebied. De locatie voor deze ontwikkelingen, in de nabijheid van een stedelijk
centrum (Roermond), past binnen het provinciaal concentratiebeleid.
Door deze ontwikkelingen verandert de ruimtelijke samenhang van het gebied: het gebied
zal zich meer richten op Roermond en Melick, waardoor de samenhang met het omliggende landelijk gebied vervaagt.
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Economie
Waarderingskader
Bedrijvigheid en industrie, en de daarmee samenhangende werkgelegenheid(sontwikkeling), speelt binnen de regio Roermond een belangrijke rol doordat de regio Roermond
een hoog werkloosheidscijfer kent. Zowel op provinciaal als op lokaal niveau is beleid
geformuleerd ter vernieuwing van de sociale economische structuur en ter verbetering van
de bereikbaarheid van het industrieterrein (paragraaf 3.2.1); het waarderingskader is
hierop afgestemd.
•

Bereikbaarheid: is het kwaliteit en de bereikbaarheid van het industrieterrein
Roerstreek (en de mogelijke uitbreiding) goed? (de bereikbaarheid wordt beschreven
in paragraaf 3.2.1);

•

vestigingsklimaat: zowel de bereikbaarheid als de congestiekansen zijn van invloed
op het vestigingsklimaat van het industriegebied;
werkgelegenheid: de mogelijke invloed op de sociaal-economische situatie van
Roermond en omstreken.

•

Beschrijving
Binnen het studiegebied liggen een aantal kleinere bedrijven ten noorden van de spoorlijn
Roermond - Mönchengladbach en een groot aantal bedrijven op het industrieterrein
Roerstreek tussen de spoorlijn en de Keulsebaan (zie kaart N.3).
Hieronder wordt het type bedrijven in en rond buurtschap Heystert en op het industrieterrein Roerstreek beschreven. Tevens is de sociaal-economische situatie binnen (de regio)
Roermond beschreven, indevorm van werkgelegenheidscijfers.
Bedrijven nabij buurtschap Heystert en andere
Buurtschap Heystert bestaat uit een aantal kleinere ambachtelijke bedrijven en een
agrarisch bedrijf met bijbehorende bedrijfswoningen. Tevens liggen binnen buurtschap
Heystert een grote nutsvoorziening (gas) en een ijzerbewerkingsbedrijf.
In de hoek Keulsebaan • Oude Keulsebaan is een aantal veelal kleinere bedrijven
gesitueerd, waaronder twee agrarische bedrijven. Langs de Heinsbergenveg ligt een
opslagplaats van de provinciale waterstaat.
Industrieterrein Roerstreelc
Het industrieterrein Roerstreek ligt aan de oostzijde van Roermond. Het industrieterrein
wordt begrensd door de spoorlijn, de Keulsebaan, de buurt Kitskensberg en, aan de
oostzijde, door het later ontwikkelde bedrijventerrein Stationsweg- Het terrein is
ontwikkeld aan het eind van de zestiger jaren. Het totale industrieterrein heeft een
oppervlakte van bijna 170 hectare en huisvest circa 98 bedrijven. Er zijn circa 5.700
arbeidsplaatsen (1998), dit is meer dan 10% van het aantal arbeidsplaatsen in de regio
Roermond. Het terrein vervult een functie voor de stadsregio Roermond (Oranjewoud,
1996).
Sociaal-economische situatie
Roermond heeft een belangrijke werkgelegenheidsfunctie binnen de regio Roermond.
Ruim de helft van de circa 52.000 arbeidsplaatsen in de regio bevindt zich in de gemeente
Roermond. De grootste bedrijfsclusters zijn de industrie, de niet-zakelijke diensten en
horeca relatief sterk vertegenwoordigd zijn vooral de bouw en de industriële bedrijfssectoren, met uitzondering van de textielindustrie.
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De groei van de werkgelegenheid in de regio Roermond tussen 1990 en 1995 lag in het
algemeen rond het landelijk gemiddelde. De groei van de werkgelegenheid zelfs in
Roermond lag boven het gemiddelde; de groei was met name te danken aan de industriële bedrijfsclusters.
Ondanks deze gunstige werkgelegenheidsontwikkeling is de werkloosheid in de regio
Roermond groot. Roermond heeft zelfs het hoogste werkloosheidspercentage van alle
Limburgse gemeenten; het jaargemiddelde bedroeg in 1998 17%. Circa de helft van alle
werklozen is langer dan één jaar werkloos, velen van hen zijn laaggeschoold.
In totaal zijn er op het industrieterrein Roerstreek in 1998 5.700 werknemers werkzaam.
Uit het verslag van de bedrijfsbezoeken (Gemeente Roermond, 1991) blijkt dat in 1991
nog geen 30% van deze werknemers in Roermond woont, bijna 50% woont in MiddenLimburg (exclusief Roermond). Ondanks het hoge werkloosheidscijfer van Roermond is
het moeilijk om geschikt personeel te vinden om de bestaande vacatures in te vullen. Dit
heeft te maken met het niet of nauwelijks geschoold zijn van de werkzoekenden, in
sommige gevallen sluit de genoten opleiding niet aan bij de werkzaamheden. De
afstemming tussen vraag en aanbod wordt matig gewaardeerd.
Waardering
De bereikbaarheid van het industrieterrein Roerstreek laat te wensen over door onder
andere de indirectheid van de ontsluitingsroute. Een slechte bereikbaarheid heeft veelal
een nadelig effect op het vestigingsklimaat op een industrieterrein, met name voor
bedrijven met veel vervoersbewegingen.
Autonome ontwikkelingen
Het POL gaat uit van de ontwikkeling en uitbreiding van de stedelijke bedrijventerreinen
binnen de gemeente Roermond. Het oppervlak van de uitbreiding van het bedrijventerrein
ten zuiden van de Keulsebaan wordt verkleind ten opzichte van het aantal hectare zoals in
het Streekplan is opgenomen, doordat binnen het als bedrijventerrein aangewezen
gebied onder andere de knoflookpad (een beschermde diersoort) leeft. Bij realisatie van
het bedrijvenpark dient rekening gehouden te worden met onder andere het leefgebied
voor deze knoflookpad.
Het bedrijventerrein krijgt een oppervlak van 60 hectare (zie kaart N.3) en zal rond 2010
ontwikkeld zijn. Door dit bedrijventerrein in te richten als 'wervend productiemilieu' v
(boven)regionale bedrijvigheid wordt vormgegeven aan de uitgangspunten uit het
Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan
wordt gefaseerd aangelegd. De ligging van het bedrijventerrein is gunstig (vlakbij
Rijksweg 73-Zuid), maar de bereikbaarheid laat duidelijk te wensen over (indirect en via
het stedelijk gebied). Tevens zal het industrieterrein Roerstreek Noord, aanvullend op de
realisatie van het bedrijvenpark Keulsebaan-Zuid, heringericht worden.
De afgelopen jaren was er een tekort aan bedrijventerreinen in Roermond. Verwacht wordt
dat er een inhaalvraag zal plaatsvinden als er nieuw regionaal terrein uitgegeven wordt.
De vraag naar bedrijventerrein vertoont veelal een cyclisch verloop. Dit heeft enerzijds te
maken met de economische ontwikkeling en anderzijds met de veranderingen in de
omvang en de kwaliteit van het uitgeefbaar bedrijventerrein. Na de eerste uitgiftegolf zal
de vraag naar kavels op het nieuwe bedrijventerrein op een gemiddeld lager niveau
stabiliseren.
Naar verwachting zullen de overige bestaande bedrijven binnen het studiegebied de
bedrijfsvoering voortzetten.
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De regionale werkgelegenheidsgroei levert met name arbeidsplaatsen voor middelbaar en
hoger opgeleiden (BRO, 1996). De provincie Limburg richt zich met haar beleid op
vernieuwing van de sociaal economische structuur in Midden-Limburg, met als doel het
scheppen van werkgelegenheid voor met name laag opgeleiden in dit deel van de
provincie.
Ook de gemeente Roermond heeft een aantal beleidslijnen geformuleerd ten aanzien van
de aanpak van de langdurige werkloosheid, door scholing en werkvoorziening, door
samenwerking met het Roermonds bedrijfsleven en door de samenwerking van de
betrokken instanties te coördineren.
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Probleemanalyse, doelstelling en uitgangspunten

Knelpunten In en rond Roermond
In en rond Roermond doen zich een aantal knelpunten voor die zijn gerelateerd aan verkeer, vervoer en de infrastructuur. Deze knelpunten hebben betrekking op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het leefmilieu. Ook staan natuurwaarden onder druk.
Mede als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen in het studiegebied zullen deze knelpunten verder toenemen als geen maatregelen worden genomen.
In het achtergrond rapport 'ontwikkeling en selectie alternatieven' zijn de knelpunten beschreven.
De knelpunten in en rond Roermond zijn in het POL gesignaleerd, In het POL is aangegeven dat de aanleg van N293 (Oosttangent Roermond) een oplossing zou moeten
bieden.

4.2

Doelstelling en uitgangspunten N293 (Oosttangent Roermond)
Uit de analyse van de knelpunten komt naar voren dat met name in de toekomst in het
studiegebied een aantal problemen bestaat die onderling verband met elkaar houden. Als
niet wordt ingegrepen zal dit tot ernstige problemen leiden. Met de voorgenomen
activiteit wordt beoogd de volgende doelstelling, die betrekking heeft op de doorstromrng
van het verkeer in het zuidoosten van Roermond, te realiseren.
Doelstelling N293 (Oosttangent Roermond);
De aanleg van een regionaal verbindende weg, ter sluiting van het regionaal verbindend
wegennet, koppeling met het nationaal verbindend wegennet, ter ontsluiting van het
bovenregionaal bedrijventerrein Heide-Roerstreek op het nationale en regionale wegennet en ter ontlasting van het stedelijk wegennet waardoor een congestie vrije, duurzame,
directe verbinding tussen het bedrijventerrein Heide-Roerstreek, de N570, N293 en
Rijksweg 73-Zuidgerealiseerd kan worden.
Centrale opgave is de mobiliteit beter te organiseren door anders gebruik te maken van
de mogelijkheden. Het algemene rijks-, provinciaal- en gemeentelijk verkeers- en
vervoersbeleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid hebben dit tot doel.
Naast deze doelstelling kent de uitwerking van de voorgenomen activiteit ook nog drie
belangrijke uitgangspunten die betrekking hebben op het verkeer, het leefmilieu en de
natuur en het landschap. Deze uitgangspunten sluiten aan bij het rijksbeleid betreffende
bereikbaarheid en leefbaarheid.
Uitgangspunten bij de uitwerking van de Oosttangent:
•
Het duurzaam direct verbinden van de regionale verbindende wegen N57Q en N293
met Rijksweg 73-Zuid zonder gebruik te maken van wegen van een lager (lokaal)
niveau en met een vlotte doorstroming van het autoverkeer•
Het verbeteren van de ruimtelijke en praktische relaties tussen de wijken De Kemp en
Kitskensberg en het beperken van de negatieve gevolgen op het leefmilieu ten gevolge Van bet autoverkeer.

UidïJvinlJS

projectnr. 111A62-R-144
augustus 2 0 0 ? . definitief

MER N293 (Oosttangent Roermond)
Hoofdrapport

nierdefinitiefreserve.doc

•

oraniewoud

Aantasting of vernietiging van waardevolle natuurgebieden, ecologische verbindingszones en gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden moeten zoveel mogeli/lc worden beperkt. Daar waar dit wegens zwaarwegende argumenten
onvermijdelijk is en alternatieven ontbreken, worden verzachtende (mitigerende)
maatregelen getroffen. Als dit niet af on voldoende mogelijk is, dienen de verloren
gegane natuurwaarden te worden gecompenseerd.

Deze doelstelling en ultgangspiinten kennen de volgende subdoelstellingen voor de
ontwikkeling en beoordeling van de alternatieve oplossingsmogelijkheden:
•

btad9«van239

•

verbetering van de verkeersafwikkeling op de verbindingen tussen Rijksweg 73-Zuid
en het bedrijventerrein Heide-Roerstreek; hiermee wordt de bereikbaarheid vergroot
en nadelige economische effecten beperkt;
beperking van verkeer op lokale wegen;

•

verbeteren van de verkeersveiligheid;

•

verbeteren van het woon- en leefmilieu in het studiegebied voor luchtkwaliteit,
geluidshinder en risico vervoer gevaarlijke stoffen;

•

voldoen aan alle wettelijke regelingen betreffende bescherming van bedreigde
diersoorten en hun leefgebied (beschermde diersoorten volgens de Conventie van
Bern, de Vogelrichtlijn, de Habitatsrichtlijn en het Dassenbeschermingsplan);

•
•
•

voldoen aan de regelgeving bij aantasting van de EHS en PES;
beperking van aantasting van waardevolle gebieden voor landschap;
beperking van aantasting van archeologisch en/of cultuurhistorisch waardevolle
gebieden.

proiectnr.lll462-R-144

MER N293 (Oostlangcnl Roermond)

•uguslus 1002, drfinttivr

Hoofdrapport

mcr definltitt i «serve-dot

oranjewoud

Alternatieven
5.1

Inteiding
Ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieven en het selecteren en vaststellen van
realistische en probleemoplossende alternatieven is onderzoek uitgevoerd; de resultaten
daarvan zijn beschreven in het achtergrondrapport Ontwikkeling en selectie alternatieven
(Oranjewoud. 2002). In dit hoofdstuk is een samenvatting daarvan opgenomen.
In dit hoofdstuk zijn verder de randvoorwaarden en uitgangspunten gegeven waarbinnen
de tracés van de alternatieven zijn ontworpen. Ook worden de verkeerskundige uitgangspunten gegeven waaraan de tracés, en de verdere uitwerking in het verkeerskundig ontwerp, zoveel mogelijk moeten voldoen. Op basis hiervan worden de ontwikkelde alternatieven beschreven.
Naast de alternatieven zijn ook twee uitvoeringsvarianten ontwikkeld. Oeze uitvoeringsvarianten zijn beschreven in §5.3.5.
Plangrensen detailniveau
De verplichting van de Provincie Limburg is om een nieuwe regionale verbinding aan te
leggen tussen de nieuwe aansluiting van Rijksweg 73-Zuid ter hoogte van de Koninginnelaan en de Keulsebaan (N570}en de Heinsbergerweg(N293), ter hoogte van de
gemeentegrens tussen Roermond en Roerdalen. De werkgrenzen voor de verdere
technische uitwerking van de alternatieven omvatten daarom alleen de alternatieven met
de aansluitingen op de zijwegen. De werkgrenzen komen overeen met het plangebied (zie
kaart A.2).
In de POL-aanvulling zal op basis van de in dit MER behandelde alternatieven en varianten
één alternatief gekozen worden. Dit gekozen alternatief wordt dan uitgewerkt waarbij het
ontwerp verder geoptimaliseerd zal worden. Het kan voorkomen dat het tracé dan
enigszins gaat wijzigen in horizontale of verticale zin. In het geval dat hierdoor de
milieueffecten in negatieve zin wijzigen ten opzichte van de beschreven effecten in dit
MER, zal een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar dit betreffende aspect binnen
de voorbereiding van het voorontwerp bestemmingsplan.

5.2
5.2.1

Reële en niet reëte alternatieven

Aanpak in het achtergrondrapport
In het achtergronddocument ontwikkeling en selectie alternatieven is een stapsgewijze
aanpak gevolgd. In eerste instantie is op basis van de probleem- en doelstelling voor de
N293 (Oosttangent Roermond) onderzocht welke oplossingsrichtingen in principe
mogelijk zijn. Deze oplossingsmogelijkheden zijn vervolgens beoordeeld op basis van
hun probleemoplossend vermogen. Het hierbij gehanteerde beoordelingskader is
ontleend aan de doelstellingen voor de N293 (Oosttangent Roermond) zoals die zijn
vastgelegd in het POL. Op basis van de beoordeling van de oplossingsrichtingen is
vervolgens een keuze gemaakt. In de volgende stap zijn de oplossingsrichtingen verder
uitgewerkt tot alternatieven en varianten.
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Resultaten

achtergrondrapport

Doelstellingen en dwangpunten
De doelstellingen voor de N293 zijn verwoord in het POL en overgenomen in dit. In het
POL is tevens de zoekruimte voor de oplossingsrichtingen ruimtelijk afgebakend (zie kaart
A.2).
Voor de oplossingsrichtingen en de alternatieven en varianten is op hoofdlijnen een
aantal dwangpunten van belang, namelijk:
•
•

rijksweg 73-zuid en de toekomstige aansluiting ter hoogte van de Koninginnelaan
het zogenaamde 'braakliggend perceel': een niet bebouwd gebied tussen de
Keulsebaan en de spoorlijn; het braakliggend perceel heeft de bestemming verkeersdoeleinden. Daarnaast vormt het een belangrijke ecologische verbinding tussen het
Swalmsdal en het Roeldal.

•
de plaats van een (eventuele] aansluiting op de Heinsbergerweg nabij Melick.
Daarnaast is voor de verdere uitwerking en inpassing van de alternatieven een aantal
randvoorwaarden van belang, die zijn gebaseerd op de bestaande waarden in het zoekgebied en op het beleid dat van toepassing is.
Mogelijke oplossingsrichtingen
Op basis van de doelstellingen van de N293 (Oosttangent Roermond) en gezien de karakteristieken kan een aantal oplossingsrichtingen worden ontwikkeld (Tabel 5.1). Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen een 'hele' en een 'halve' tangent. Bij de halve tangent
wordt alleen een nieuwe weg aangelegd voor het gedeelte tussen de Keulsebaan en de
aansluiting op Rijksweg 73-ruid. De hele tangent voorziet in het aanleggen van een
nieuwe weg tussen de aansluiting op Rijksweg 73-zuid en de Heinsbergerweg (N293)
nabij Melick. De Keulsebaan is een voor de hand liggend punt om een eventuele knip te
maken in de tangent vanwege de belangrijke functie die deze weg speelt voor de
ontsluiting van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek.
Tabel 5.1: Mogelijke oplossingsrichtingen
Oplossingsrichting

karakteristiek

nul/referent jesituatje

autonome situatie; geen maatregelen (referenties it natie)

Nulplus

verbeteren bestaand wegennet in zuidoostelijk deel van Roermond
(SI. Wirosinget, Keulsebaan). geen aanleg nieuwe wegen

halve tangent

aanleg nieuwe weg tussen Keulsebaan en aansluiting Rijksweg
73-zuid; verkeer van en naar de Heinsbergerweg (N293) wordt
afgewikkeld via het bestaande wegennet (Keulsebaan, 5t.
Wirosingel)

hete tangent

aanleg nieuwe weg tussen N293 Heinsbergerweg ten noorden van
Melick, via de Keulsebaan naar de aansluiting van de A73-zuid

Beoordeling oplossingsrichtingen
Deze oplossingsrichtingen zijn beoordeeld in relatie tot de doelstellingen voor de N29B
zoals die zijn vastgelegd in het POL. De resultaten van de beoordeling zijn weergegeven in
Tabel 5.2.
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Tabel 5>2: Beoordeling oplossingsrichtingen aan de hand van de (deeOdoelstellingen
voor d« N293 (Oosttangent Roermond (probleemoplossend vermogen)
Beoo rdeli n gsa speet
beoordeling mogelijke oplossingsrichtingen
nulplus
heel
nul
half
verbeteren leeDdimaat zuidoostelijk
+
-/+
deel Roermond
Bereikbaarheid bedrijventerrein Heide+
+/Roers treek
opheffen lacune regionaal verbindend
+
wegennet
beperken verkeersoverlast bouvriase
+
Rijksweg 73-2uid
toelichting:
•/+
probleemwordtdeelsopgelost
+/•
duidelijke bijdrage aan oplossen probleem
+
probleemoplossend
•
niet probleemoplossend
De beoordeling van de oplossingsrichtingen geeft aanleiding tot de conclusie dat de oplossingsrichting /7i//p/usgeen bijdrage levert aan de doelstellingen en de problemen niet
oplost. De nuipluS'Oplossing is daarmee niet realistisch en wordt verder niet in beschouwing genomen. De oplossingsrichting nulwormi geen oplossing voor de problemen en is
een niet realistisch alternatief. In het MER wordt deze oplossingsrichting, ais referentie,
wel beschreven.
De oplossingsrichting halve tangenty.Bn een bijdrage leveren aan het oplossen van een
deel van de problemen. Deze oplossingsrichting kan in principe leiden tot een goede verkeersverbinding tussen de A73-zuid en het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. Voor de
overige doelstellingen wordt het probleemoplossend vermogen van deze oplossingsrichtingen negatief of onvoldoende positief beoordeeld. Als duurzame oplossing voor het
totale probleem presteert deze oplossingsrichting onvoldoende. In het MER is deze oplossingsrichting derhalve niet verder uitgewerkt.
Geconcludeerd kan worden dat alleen met de oplossingsrichting hele tangent de
doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.
5.2.3

Van oplossingsrichtingen

naar alternatieven

en

varianten

Ten behoeve van dit MER is de oplossingsrichting 'hele tangent* verder uitgewerkt tot
alternatieven en varianten. De alternatieven en varianten bestaan uit een concreet
(schets)ontwerp voor de N293 (Oosttangent Roermond).
Bij de uitwerking tot alternatieven en varianten is onderscheid gemaakt tussen hel
gedeelte ten noorden, respectievelijk ten zuiden van de Keulsebaan. Hiervoor bestaan de
volgende redenen:
•
bij de Keulsebaan ligt als dwangpunt het zogenaamde 'braakliggende perceel'; alle
eventuele trace's zullen door dit dwangpunt worden gelegd, zodat eventuele tracévarianten ten noorden often zuiden van dit dwangpunt hier samen zullen komen. Dit
betekent dat het kiezen uit eventuele tracévarianten ten noorden dan wel ten zuiden
hiervan in principe onafhankelijk van elkaar kan plaatsvinden
•
in het POL is voor het gedeelte ten zuiden van de Keulsebaan een beperkte zoekruimte opgenomen; ten noorden van de Keulsebaan zijn meer vrijheidsgraden bij het
zoeken van tracévarianten aanwezig.
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Om de afweging en beoordeling van tracévarianten ten noorden van de Keulsebaan niet te
belasten met de effecten van een niet-variabel zuidelijk deel is besloten om het deel ten
noorden resp. ten zuiden van de Keulsebaan verder apart te bekijken.
Voor het zuidelijk deel is één tracé mogelijk. Voor het noordelijk deel blijkt het, gezien de
karakteristieken van het plangebied, de bestaande waarden en de dwangpunten mogelijk
om drie verschillende tracés te onderscheiden. Deze tracémogelijkheden zijn de basis
voor de drie alternatieven dit in dit MER zijn beschreven. Het gaat om de volgende
alternatieven:
•

alternatief D bundeling: dit alternatief is gericht op het zoveel mogetijk sparen van de
waarden van natuur (EHS, PES) en landschap; er is bij dit alternatief uitgegaan van
bundeling van de N293 (Oosttangent Roermond) met bestaande infrastructuur (rijksweg 73-zuid en spoorlijn);

•

alternatief E bos: dit alternatief is gericht op een maximale functionaliteit voor
verkeer; de N293 krijgt bij dit alternatief een zo recht mogelijk verloop vanaf de aansluiting op rijksweg 73-zuid naar het dwangpunt 'braakliggend perceel'; het gevolg
hiervan is dat een deel van de EHS wordt doorgesneden

•

alternatief F midden, dat er op is gericht een goede functionaliteit voor verkeer (een
zo direct mogelijke verbinding) te combineren met het zoveel mogelijk sparen van
waarden van natuur (met name de (P)EHS) en landschap; tevens leidt dit middenalternatief tot het beperken van de hinder in de woonomgeving in de wijk Kitskenberg.

Elk alternatief bestaat uit een noordelijk deel en het zuidelijk deel.

5.3

Uitwerking van de alternatieven
In deze paragraaf is beschreven hoe de alternatieven ten behoeve van het MER zijn uitgewerkt in de vorm van wegontwerpen. In paragraaf 5,3 komen de randvoorwaarden en uitgangspunten aan de orde die bij het uitwerken van de alternatieven en varianten zijn
gehanteerd.
De alternatieven hebben alle betrekking op de oplossingsrichting 'hele tangent'. Omdat
het gedeelte ten zuiden van de Keulse baan voor alle alternatieven gelijk is, is dat deel
apart beschreven.
Voor alle alternatieven geldt verder dat de aanslultvorm op rijksweg 73-zuid onderdeel is
van het alternatief.
Op kaart B.1 t/m B.4 zijn de alternatieven afgebeeld. De standaarddwarsprafielen zijn
opgenomen in bijlage B.5. In deze paragraaf worden de zogenaamde basisvarianten van
de drie alternatieven behandeld. In het vervolg van dit hoofdstuk is een tweetal uitvoeringsvarianten van de alternatieven nader beschreven.

5.3.1
5.3.1.1

Randvoorwaarden en uitgangspunten
Randvoorwaarden en uitgangspunten tracering
De randvoorwaarden vormen de 'grenzen' waaraan niet getornd kan worden. Bij randvoorwaarden is onderscheid gemaakt lussen elementen die een ruimtelijke claim
omvatten die vastligt, de zogenaamde dwangpunten, en randvoorwaarden die harde
'grenzen' vormen waarbinnen de alternatieven moeten worden ontwikkeld.
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Randvoorwaarden
Aspect

Randvoonwaarden

Ruimtelijke

Bestaande bebouwingsconcenttatie

Toelichting
Doorsnijding vereist grote financiële of procedurele

inrichting

Kits kens berg handhaven.

offers.

Bestaande bedrijven langs Keulsebaan

Bij opheffen hoge kosten

handhaven.
Bij verlegging hoge kosten.

Bestaande hoofdtransportleidingen
handhaven.
De spoorlijn Roermond- Mönchenglad-

Overeengekomen in de bestuursovereenkomst

bach ongel ijkvloers kruisen
De Maasnieldeibeek 20 loodrecht

De kruising met de Maasnielderbeek moet geschikt

mogelijk kruisen

zijn als faunapassage. Uit het oogpunt van kosten
deze passage zo loodrecht mogelijk kruisen.;

Het braakliggend terrein gelegen tussen

Dit terrain heef) in het bestemmingsplan UPIO-Heide

de Keulsebaan en de Heidebaan

{vastgesteld door het college van Gedeputeerde van

gebruiken voor het tracé van d?

Limburg d.d. 26-01-1961 onder nr. 7S87) de
bestemmingverkeersdoeleinde.

N293(Oosttangent Roermond)

Taxaties van bedrijven gelegen aan weerszijden van
het braakliggend terrein zijn uitgevoerd i.o.v. de
provincie Limburg, waaruit blijkt dat de verplaatsingskosten dermate hoog zijn dat deze niet in
verhouding staan tot het taakstellend budget.
Behouden (bereikbaarheid) bedrijven

Verplaatsing brengt hoge financiële offers inetzich

buurtschap Heysteit

mee die niet in verhouding staan met het
taakstellend budget

Ruimtelijke

Gereserveerde ruimte voor Bedrijven-

ontwikkelingen

park. Keulsebaan Zuid en woningbouwlo-

Conform bestemmingsplannen en POL

catie Melick handhaven.
TT)d sas peet

De N293 (Oosttangent Roermond) moet

Bestuursovereenkomst L& SSA6

opgeleverd zijn uiterlijk 31-12-3007
Rnandële

Taakstellend budget van C13,6 min

middelen

(prijspeil 1998).

Bestuursovereenkomst LB 5846

Dwangpunten
Dwangpunlen

Toelichting

Deaslijn van Rijksweg 73-2uidainfbnn het tracébesluit

Doorsnijdingvereistfroteflrtanciële of procedurele

van 3 maart 1995

offers.

De aansluiting van de N393(Oosttangent Roermond op

Bij elke van de allematieven wordl de aansluitvorm in

Rijksweg 73-Zuid, aansluiting Koningin nelaan, is een

het onderzoek meegrwmen die het beste scoort

vaststaand gegeven
Hoeve K looste rhof handhaven

Rijksmonument

Het Essen! gasstation, gelegen aan de Heidebaan,

Verplaatsing brengt zeer hoge financiële offers met zich

handhaven

meedientet In verhouding staan tot het taakstelend
budget

De ecologische verbindingszone tussen bosje Breidberg

Ontheffing LMV inzake uitbreiding Keulsebaan- Zuid

en het Ratommerbosje handhaven
Het braakliggend terrein gelegen lussen de Keulsebaan

Dit terrein heeft in het bestemmingsplan UPIO-Heide

en de Heidebaan gebruiken voor het tracé van de

(vastgesteld door het college van Gedeputeerde van

N293(Oosttangent Roermond)

Limburg d.d. 26-01-1961 onder nr. 2587) de
bestemmingverkeersdoeleinde
Verplaatsing van bedrijven gelegen aan weerszijden van
het braakliggend terrein brengt grote Hnanciële offers
met zich mee
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Uitgangpunten
De uitgangspunten 2ijn gebaseerd op vastgesteld beleid en wettelijke normen. De
uitgangspunten zijn sterk sturend voor de uitwerking van de tracés. Bij de uitwerking van
de tracés en het verkeerskundig en civieltechnisch ontwerp wordt zo veel mogelijk aan de
uitgangspunten voldaan. Wanneer niet voldaan wordt aan de uitgangspunten komt dit in
de effectbeschrijving in dit -MER naar voren.

Aapad
Water

Uitgangspunten

Toelichting

Grondwaterconsen/erins en handhaving van

Ter plaatse van ecologisch waardevolle

gtondwatemeutraal systeem.

gebieden.

Instandhouden watersysteem Maasfiielder-

Maasnielderbeeh hydrologisch waardevol

beek.

systeem,

Geomorfologie

Bestaande hoogtelijnen handhaven.

Landschap

Oal Maasnielderbeelc en beboste steilrand

GebiedSperspectief Waardevol Culluurland-

behouden.

schap Midden-Limburg, Streekplan.

Natuur

Archeologie

Behouden en versterken kleinsthaligheid.

Landschapsbeleidsplan Roerdalen,

Actuele leefgebieden beschermde diersoorten

Conventie van Bern, Habitatrichtliinen en

behouden.

Dassenbeschermingsplan.

PES/EHS (natte graslanden langs Maasnieider-

Natuurcompensatie regel ing provincie,

beek, bosgebieden) behouden.

Streekplan.

Ecologische verbinding tussen Melickerbeide

Feitelijk in gebruik. Ecologische visie

en Roerdal door bedrijventerrein handhaven.

Roermond.

Onaangetast laten van gebieden mei hoge

Rijksbeleid.

verwachtingswaarde.
Ruimtelijke

Aaneengesloten ruimte vrijhouden voor

Slmctuurvisje Roermond-Roerdalen (en

ontwikkelingen

woningbouwlocatie Roermond.

concept-ontwerp structuurvisie Roermond).

Afstand houden tot g e p l a n d e ) woon concentra-

Wettelijke normen (o.a. Wet Geluidhinder,

ties.

besluit luchtkwaliteit etc.).

Verkeerskundige

Dwarsprofielen conform Beleidsnota Regionaal

inpassing

Verbindend Wegennet;
Alignement conform hoofdstuk IV Richtlijnen
Ontwerp Niet Autosnelwegen (RONA);
Zorgen vooreen directe hoofdwegen structuur
(ro kort mogelijk) met een htxig afwikkelingsniveau, waarvan vormgeving en inrichting
overeenstemmen met de functie van de weg
(duunaam veilig);
Zo weinig mogelijk aan*luitpunten op het
hoofdwegennet i.v.m. de verkeersveiligheid an
de doorstroming.
Realisatie van een fietsverbïndlng tussen de
geprojecteerde woningbouwlokaties van
Roermond en Melick;

- .

Behoud Hetsverbinding tussen de wijk
Hoogvonderen en het bedrijventerrein HeideRoerstreek;
De fietsverbindingen worden In de ontwerpfase
Lb,v, het bestemmingsplan in detail
uitgewerkt;
Ter hoogte van de aansluiting van de
Koninginnelaan komt de aansluiting met
Rijksweg 73-Zuid.
Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-
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autosnelwegen en wegen bmtien de bebouwde
kom (CROW, 1998): consequenties voor
vethatdingsbreedCe voot de veiligheid voor
weikers tijdens werk in uitvoering (volgens
onder andere de Arbeidsomstandighedenwet)
met minimale vrije ruimte tussen werkruimte en
afzetting van 0,60 m.

Aantasting van woon-en leeFmiiieu
(barrièreweiking, luchtverontreiniging, visuele
hinder, stank en geluidhinder) zo veel mogeliik
beperken;
Tiacés zo goed mogelijk stedenbouwkundig en
landschappelijke inpassen.

5.3.1.2

Uitgangspunten verkeer en inpassing

Verkeerskundige uitgangspunten
Alle alternatieven dienen te passen binnen de verkeerscompattimenten die de provincie
Limburg heeft opgesteld (Provincie Limburg, 1998). Het regionaal verbindend wegennet
i5 ingedeeld in een beperkt aantal compartimenten: wegvakken met gelijke kenmerken,
waarbinnen inrichting en gebruik op elkaar kunnen worden afgestemd. Afhankelijk van
het aantal rijstroken wordt uitgegaan van de volgende compartimentering.
Tabel 5.3 comparttmenterimi vartiindend wegennet provincie LImburR
Uitwisseling met omgeving
kom
tij stroken
Compartiment
binnen
A2
Beperkt
1x2
Geen
binnen
2x2
A3
Beperkt
buiten
1x2
B2
Geen
buiten
2x2
B3

verhouding M n r i M / c H M d M t
max. 0,9
max. 0,7
max. 0,7
max. 0,7

Belangrijke uitgangspunten zijn geen of beperkte uitwisseling met de omgeving (weinig
aansluitpunten, geen directe erfontsluitingen, geen gelijkvloerse fietsoversteken) en een
verhouding tussen de verkeersintensiteit van de weg en de capaciteit van maximaal 0,7,
zodat de doorstroming gegarandeerd blijft.
Technische uitgangspunten
De technische uitgangspunten voor wat betreft maatvoering komen voort uit:
•
het noordgedeelte van de N293 (Oosttangent Roermond) moet voldoen aan compartiment 83 van de Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet; het snelheidsregime
bedraagt 80 km/uur;
•

•

hel zuidgedeelte van de N293 (Oosttangent Roermond) moet voldoen aan compartiment B2 van de Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet; het snelheidsregime
bedraagt 80 km/uur;
Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de
bebouwde kom (CROW, 1998): consequenties voor verhardingsbreedte voor de veiligheid voor werkers tijdens werk in uitvoering (volgens onder andere de Arbeidsomstandighedenwet) met minimale vrije ruimte tussen werkruimte en afzetting van 0,60
m.

Uitgangspunten verkeersveiligheid
Het ontwerp dient zo mogelijk conform ontwerpeisen duurzaam veilig te zijn.
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In de volgende tabel zijn enkele kenmerkende maten opgenomen voor de verschillende te
hanteren typen wegen.
Tabel 5.4 Kenmerkende maten van de dwarsproHelefi
binnen of buiten bebouwde kom
ontwerpsnelheid

buiten

bulten

Binnen

binnen

nee

nee

nee

nee

SO k m / h

50 km/h

8 0 km/h

80 km/h

riibaan in trottoirbanden
aantal rijstroken

2x2

1x2

2x2

rii strook breed te

3.10

3.10

3.10 m

1x2
3,10 m

verba rdinKsbreedte
middenberm

6.30

6.30

7,20 m

S.40m

4.50

2.50

4,10 m

-

parallelweR
fietspad (indien van toepassing)

4.50-6.00
2,00-3.00

2,00-3.00

2,00-3,00 m

2.00-3,00 m

tussenöeim (indien v a n toep.)
ziiberm

1.05-3.00

4,50

4.50 m

4.50 m

1.00

2.75
100 m

4,05 m

3.45 m

280 m

260 m

minimale horizontale bootistraal

100 m

Eventueel benodigde taluds krijgen een helling van 1:3, indien nodig vanwege minimalisatie van het ruimtebeslag echter 1:1,5.

5.3.2

5.3^.1

Uitwerking alternatieven

Referentiesituatie
De referentiesituatie is het nulalternatief: geen structurele capaciteitsuitbreiding op het
huidige wegennet (de St. Wirosingel en de Keulsebaan). Deze wegen blijven dus in
principe in hun huidige vorm (een rijbaan met twee rijstroken zonder parallelvoorzieningen) gehandhaafd. Dit alternatief dient uitsluitend als referentie.
De referentiesituatie wordt gevormd door het huidige wegennet en de (toekomstige)
Rijksweg 73-Zuid. De aansluiting op Rijksweg 73-2uid van het huidige wegennet op
Rijksweg 73-Zuid maakt ook deel uit van de referentie. Deze aansluiting vindt plaats door
het verlengen van de Koninginnelaan. De St. Wirosingel tussen de Heinsbergenweg en de
Keulsebaan wordt teruggebracht van 2 x 2 rijstroken naar 1 x 2 rijstroken conform de
laatste uitwerkingen van RWS na realisering van de (open) tunnel voor Rijksweg 73-Zi

5.3.2.2

Algemene onderdelen van de alternatieven
Op grond van de randvoorwaarden en uitgangspunten hebben de alternatieven een aantal
gelijke onderdelen. Deze zijn beschreven in deze paragraaf.
Aansluitingen en kruisingen
De N293 (Oosttangent Roermond) (alternatieven D, E en F) krijgt alleen aansluitingen op
de hoofdwegenstructuur:
•

Koninginnelaan-Rijksweg 73-Zuid

•

Keulsebaan

•

Heinsbergerweg

Op de tussenliggende wegvakken kruisen enkele andere wegen de N293 ongelijkvloers.
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Alignementen
De alternatieven van de N293 (Oosttangent Roermond) volgen 20 veel mogelijk het maaiveld om het kleinschalige landschapsbeeld niet te verstoren. Hierbij wordt verder uitgegaan van twee dwangpunten voor de volgende hoogteliggingen:
•

aansluiting op Koninginnelaan ter hoogte van Rijksweg 73-ZuJd (N293 (Oosttangent
Roermond) op 28,4 m + NAP);
•
spoorlijn Roermond- Mönchengladbach viaduct: spoorlijn op 37,8 m + NAP, doorrijhoogte 5,8 m, constructie hoogte brugdek 1,0 m (N293 (Oosttangent Roermond) op
34,6 m + NAP).
Als gevolg van het relatief sterke reliëf in een deel van het studiegebied zijn insnijdingen
en ophogingen echter onvermijdelijk.

Fietsverbinding Hoogvonderen - bedrijventerrein Heide-Roerstreek
Tussen de wijk Hoogvonderen en het bedrijventerrein Heide-Roerstreek loopt nu een
fietsroute via de Kloosterweg en de Heidebaan naar de Keulsebaan. Het is wenselijk een
goede fietsroute tussen Hoogvonderen en het bedrijventerrein in stand te houden.
Op het kruispunt Koninginnelaan-St. Wirosingel en de aansluitingen met Rijksweg 73Zuid zijn de fietsers opgenomen in de verkeerslichtenregeling. Gezien de hoge verkeersbelastingen op dit kruispunt en de aansluitingen met Rijksweg 73-Zuid en de grote
benodigde oppervlakten van de kruispunten is het uit oogpunt van verkeersveiligheid en
doorstroming ongewenst om de fietsers op te nemen in de verkeerslichtenregeling.
Het deel van de N293 ten zuiden van de Keulsebaan krijgt deels een functie voor fietsverkeer. Ten oosten van de N293 wordt een fietspad aangelegd, waarmee de relatie
tussen het bedrijventerrein en Kitskensberg en Roermond instand blijft.
In de ontwerpen voor dit MER is een reservering opgenomen voor een fietsroute langs de
westelijke zijde van de Oosttangent Noord om eventuele toekomstige aanleg niet
onmogelijk te maken en/of voor een eventuele ongelijkvloerse kruising van de spoorlijn.

5.3.2.3

BundeUngsalternatief(D)
Algemene beschrijving en alig^nementen
Het zuidelijk deel van dit alternatief is beschreven in paragraaf 5.3.5.
Vanaf de aansluiting met Rijksweg 73-Zuid gaat het tracé zo dicht mogelijk langs Rijksweg
73-Zuid en de spoorlijn. Met een viaduct wordt de spoorlijn gekruist. Het gasstation aan
de Heidebaan en de bijbehorende leidingen bepalen de ligging van de boog naar de
Keulsebaan. De Oosttangent Noord loopt vloeiend over in de Keulsebaan naar het
bedrijventerrein.
Om de bestaande relaties tussen buurtschap Heystert en de wijken Donderberg en
Kitskensberg in stand te houden wordt de N293 (Oosttangent Roermond) ingegraven ter
hoogte van de Heystertbaan. Fietsers en auto's kunnen zo de Oosttangent ongehinderd
kruisen,
In het bundelingsalternatief (D) blijkt een boogstraal van 280 m (de minimale straal van
een bocht bij een snelheid van 80 km/h volgens de RONA richtlijnen) niet inpasbaar op
het tracé langs de spoorlijn. De reden hiervan is de situering van het hogedruk gasstation
van 'Essent' gelegen aan de Heidebaan en het braakliggend terrein (met bestemming
verkeersdoeleinden) die de ligging van de boogstraal naar de Keulsebaan bepalen.Het
noordelijk deel krijgt hier een ontwerpsnelheid van 50 km/h met een bijbehorende
horizontale boogstraal van minimaal 100 m. Door de lagere ontwerpsnelheid krijgt de
Oosttangent hier een smaller profiel.
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Tussen de aansluiting met de Koninginnelaan en de Maasnielderbeek ligt het tracé in de
rivierdalbodem. Het maaiveld heeft hier een hoogte van 22 tot 24 m + NAP, Direct ten
zuiden van de Maasnielderbeek liggen akkers op een terrasrand met hoogtes tot circa 29
m + NAP. Naast de spoorlijn volgt een kleine verlaging tot circa 26 m + NAP. De volgende
uitgangspunten gelden hier:
•
*

ligging rijbaan in rivierdalbodem laag om onnodige zandlichamen te voorkomen;
ligging rijbaan langs de spoorlijn parallel aan de hoogte van de spoorlijn.

Het bundelingsalternatief kent nog een extra dwangpunt ten opzichte van het bos- en
middenalternatief: de kruising met de verbinding met buurtschap Heystert (de Heidebaan
en de Heystertbaan). Deze verbinding wordt iets verhoogd aangelegd (1,5 m boven
maaiveld) zodat de N293 (Oosttangent Roermond) (bij een constructiedikte van 1,0 m en
een doorrijhoogte van 4,6 m) op een hoogte komt te liggen van 24,9 m + NAP.
Het verloop van het verticaal alignement is als volgt. Vanaf de Koninginnelaan (hoogte
29.0 m + NAP) daalt de N293 (Oosttangent Roermond) naar het niveau van de onderdoorgang onder de Heidebaan (24,9 m + NAP). Vervolgens stijgt bet tracé naar een hoogte . .i
28,0 m + NAP, de hoogte waarop de spoorlijn wordt gevolgd. De spoorlijn kruist de
basisvariant met een viaduct (34,6 m + NAP) waarna het niveau van de Keulsebaan weer
wordt bereikt (27,0 m + NAP).
U itvoeri ngsaspecten
Aansluiting op Rijksweg 73-Zuid
Voor alternatief D is gekozen voor dezelfde aansluitvorm als voor alternatief F; de
motivatie hiervoor is opgenomen in het achtergrondrapport ontwikkeling en selectie
alternatieven.Er is gekozen voor variant 2 voor het middenalternatief, zoals opgesteld
door Projectbureau RW73-zuid. Variant 2 scoort vooral gunstig ten aanzien van de
'invloed op de tunnel' (aspecten verkeersveiligheid) en de kosten.
De (verlengde) Koninginnelaan eindigt met een T-aansluiting, waarop de op- en afritten
vanuit het noorden aansluiten (m.u.v oprit Rijksweg 73-Zuid naar het zuiden), en de N293
(Oosttangent Roermond) vanuit het zuiden aansluit. Hier komen verkeerslichten.
Kruising met Maasnietderbeelc
Het streven van het waterschap is om hier een duiker aan te leggen die bestemd is voor
watergebonden fauna.
Kruising wet Heidebaan en Heystertbaan
Door de aan leg van Rijksweg73-Zuid vervalt de aansluiting van buurtschap Heystert op
de St. Wirosingel. De Heidebaan (naar de wijk Donderberg) en de Heystertbaan (over het
spoor naar de wijk Kitskensberg) zijn de nog overblijvende ontsluitingswegen voor het
autoverkeer. Gezien het karakter van de Oosttangent als doorstroom route is een directe
aansluiting van buurtschap Heystert op de N293 (Oosttangent Roermond) ongewenst. Een
met verkeerslichten geregelde oversteek is niet (duurzaam) veilig. Door de N293 (Oosttangent Roermond) verdiept aan te leggen, kan hierover een verbinding worden aangelegd. Hierdoor blijven alle huidige mogelijke bewegingen voor fiets en (vracht)auto mogelijk.
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Kruising met leidingen
In dit alternatief kruist het wegtracé zowel de gasleiding van de Gasunie als de afsluiters
gesitueerd nabij het gas(verdeel)station. Tevens grenst de gasleiding aan het wegtracé
nabij de Heidebaan. Bovenstaande geldt eveneens voor de gasleidingen van Essent-Limburg. Daarnaast worden ter plaatse van het viaduct over de spoorlijn ook leidingen van
Solvay (pekeitransport), Defensie Pijpleiding Organisatie (hogedruk brandstofleiding) en
Zuiveringschap Limburg (vrijvervaltransportleiding) gekruist. In het kader van dit alternatief dient met de volgende maatregelen rekening te worden gehouden:
•

verplaatsen c.q, volledig wijzigen van de infrastructuur van de gasleidingen zowel
intern als extern bij het ga5(verdeel)station (aanpassing kost vele miljoenen guldens);

•

in verband met het kruisen van de leidingen door het wegtracé zal afhankelijk van de
tunnel ofviaduct variant respectievelijk de leiding(en) verzwaard, verlegd of omge-

•

legd of geboord moeten worden;
in verband met de vrije ruimte, die circa 5 m bedraagt, zullen zowel de leidingen van
de Gasunie als Essent-Limburg, die evenwijdig lopen aan het wegtracé ter hoogte van
het spoor, gedeeltelijk verlegd moeten worden (of dat het tracé van de Oosttangent
enkele meters wordt verlegd, nader onderzoek kan uitwijzen wat de meest geschikte
oplossing is).

Kruising met spoorlijn en Heidebaan
In de basisvariant kruist de N293 (Oosttangent Roermond) de spoorlijn met een viaduct
(in §5,3.5 wordt een uitvoehngsvariant beschreven waarin de Oosttangent de spoorlijn
met een tunnel kruist). Tussen de N293 (Oosttangent Roermond) en Gasstation is geen
ruimte meer voor de Heidebaan. Deze wordt verlegd naar de perceelsgrens ten noorden
van het gasstation en gaat vervolgens noordelijk evenwijdig langs het tracé van de N293
(Oosttangenl Roermond) naar de Keulsebaan (alleen fiets).

Aansluiting met Keulsebaan
In de basisvariant wordt de Oosttangent Zuid met een T-aansluiting op de hoofdroute
Oosttangent Noord Keulsebaan Oost aangesloten. Fietsers kruisen gelijkvloers.
Verkeerslichten worden geplaatst.
De Keulsebaan West krijgt een aparte aansluiting op de Oosttangent Zuid. Ook hier
komen naar verwachting verkeerslichten.
rietsverbinding Hoogvonderen - bedrijventerrein Heide-Roerstreek
In dit alternatief kan de route vanaf de Heidebaan via de wijk Kitskensberg naar de
Keulsebaan lopen, of via de ongelijkvloerse kruising voor buurtschap Heystert via de
Heidebaan naarde Keulsebaan.
Verlichting
In dit alternatief zal het wegvak langs de spoorlijn en de aansluitende krappe bogen
verlicht moeten worden in het kader van de verkeersveiligheid.

5.3.2.4

Bosaltematief (E)
Algemene beschrijving en alignementen
In het verlengde van de Konrnginnelaan wordt een korte verbinding aangelegd tussen de
aansluiting met Rijksweg 73-Zuid en de Keulsebaan. Met een viaduct wordt de spoorlijn
gekruist. Alternatief E gaat zo dicht mogelijk oostelijk langs hoofdtransportleidingen ter
hoogte van de spoorlijn. Vervolgens loopt de N293 (Oosttangent Roermond) vloeiend
over in de Keulsebaan naar het bedrijventerrein Hetde-Roerstreek.
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Het tracé ligt in een rivierdalbodem ten noorden van de Maasnrelderbeek. Het maaiveld
heeft hier een hoogte van 22 tot 23 m + NAP. Direct ten zuiden van de Maasnielderbeek
ligt een beboste terrasrand met toppen van 32.5 en 34,5 m +NAP. De volgende uitgangspunten gelden hier:
•

ligging rijbaan in rivierdalbodem zo laag mogelijk om de openheid van landschap te
bewaren;

•

ligging rijbaan in de terrasrand zo hoog mogelijk (zodat de ingraving gering is en het
benodigd ruimtebeslag minimaal).

De tegenstrijdigheden in de gewenste hoogteligging van het tracé zijn groot: 10 m
hoogteverschil op een afstand van circa 100 m. Tevens is het verkeerstechnisch niet
mogelijk het maaiveldniveau geheel te volgen. Dit is niet passend bij de ontwerpuitgangspunten van de weg gezien de nodige steile hellingspercentages en ongewenste
verstoringen in het wegbeeld bij de combinatie van het horizontaal en verticaal alignement waardoor bogen verkeerd worden ingeschat door de weggebruiker. Het tracé wordt
daarom op de hoogte van de Koninginnelaan doorgetrokken over de rivierdalbodem o r
een dijklichaam van 5 tot 6 m hoogte (waarin opgenomen een brug om de Maasnieldci
beek te kruisen) en op de terrasrand ingegraven tot dieptes van maximaal 4 en 6 m (in de
toppen van de terrasrand).
Ter hoogte van de spoorlijn kruist de basisvariant met behulp van een viaduct over de
spoorlijn, waarna weer wordt gedaald naar het niveau van de Keulsebaan (27,0 m + NAP).
Uitvoeringsaspecten
Aansluiting op Rijksweg 73-Zuid
Voor alternatief E is gekozen voor variant 1 voor het bosalternatief. zoals opgesteld door
Projectbureau RW73-zuid (zie achtergrondrapport ontwikkeling en selectie alternatieven).
De overige varianten scoren ten opzichte van deze variant op een aantal aspecten slecht.
De N293 (Oosttangent Roermond) komt in het verlengde van de Koninginnelaan te liggen.
De geplande ligging van Rijksweg 73-2uid is uitgangspunt. Op de aansluiting met de open afritten van Rijksweg 73-Zuid komen verkeerslichten.
Kruising met Terbsanseweg
De Terbaanseweg kruist het tracé van de N293 (Oosttangent Roermond). Door de hoge
ligging van de aansluiting met Rijksweg 73-2uid ligt ook de Oosttangent hier hoog, zodat
de Terbaanseweg met een viaduct onder de N293 (Oosttangent Roermond) kan kruisen.
De Terbaanseweg blijft zo toegankelijk voor auto, fiets en landbouwverkeer.
Kruising met Maasnielderbeek en Maasfr}eander
De Oosttangent kruist met een brug de Maasnielderbeek en de naastliggende Maasmeander met droge oevers langs het water. Hier blijft aan weerszijden een extra 5 m brede
strook vanuit de bovenkant van het talud behouden. De aanwezige fauna kan daardoor
zowel via het water als over de droge oevers de N293 (Oosttangent Roermond) kruisen.
Kruising met leidingen
Leidingen worden gekruist van de Gasunie (gas), Solvay (pekeltransport). Defensie Pijpleiding Organisatie (hogedruk brandstofleiding) en Zuiveringschap Limburg (vrijvervaltransportleiding). Bij de verdere uitwerking moet bij het viaduct bepaald worden of de
leidingen voldoende sterk zijn om de extra bovenbelasting op te vangen. Afhankelijk
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hiervan zal de leiding verlegd ofversterkt moeten worden. Een derde optie vormt het
realiseren van een gronddruk opvangende constructie boven de leidingen.
Aansluiting met Keulsebaan
In de basisvariant wordt de Oosttangent Zuid met een T-aansluiting op de hoofdroute
Oosttangent Noord - Keulsebaan Oost aangesloten. Fietsers kruisen gelijkvloers.
Verkeerslichten worden geplaatst.
De Keulsebaan West krijgt een aparte aansluiting op de Oosttangent Zuid. Ook hier
komen naar verwachting verkeerslichten.
Kruising spoorlijn en Heidebaan
De N293 (Oosttangent Roermond) kruist in de basisvariant de spoorlijn en de Heidebaan
met een viaduct. De huidige fietsroute via de Heidebaan naar de Keulsebaan blijft op deze
manier intact. In §5.3-5 is een uitvoeringsvariant opgenomen waarin de Oosttangent de
spoorlijn en Heidebaan kruist door een tunnel onder de spoorlijn.
Fietsverbinding Hoogvonderen - bedrijventerrein Heide-Roerstreek
Om de N293 (Oosttangent Roermond) te kruisen wordt gebruik gemaakt van de Heidebaan langs de on gelijkvloerse kruising met de spoorlijn.
Verlichting
Volgens de RONA-richtlijnen moeten de bogen van dit alternatief verlicht worden (bij
boogstralen kleiner dan 500 m). Bij de nadere uitwerking zal worden getracht de
verlichting tot een minimum te beperken om de natuur te ontzien.

5.3.2.5

Middenaltematief (F)
Algemene beschrijving en alignementen
Vanaf de aansluiting met Rijksweg 73-Zuid loopt het tracé over korte afstand parallel aan
Rijksweg 73-Zuid richting het zuiden om vervolgens af te buigen naar het zuidoosten,
waar het tracé het buurtschap Heystert net noorden aansnijdt. Ter hoogte van het
buurtschap doorsnijdt het tracé een stukje bos. Het tracé is zodanig gekozen dat zowel de
aantasting van het buurtschap als van de EHS is geminimaliseerd. Vervolgens kruist het
tracé met een viaduct de spoorlijn waarna het vloeiend aansluit op de Keulsebaan.
Net als het tracé van E ligt ook het tracé van F in een rivierdalbodem ten noordwesten van
de Maasnielderbeek. Het maaiveld heeft hier een hoogte van 22 tot 23m + NAP. Direct ten
zuidoosten van de Maasnielderbeek ligt een terrasrand met een hoogte van 27 tot 28 m +
NAP. Ook hier gelden net als in het geval E de volgende uitgangspunten:
•
Ligging rijbaan in rivierdalbodem zo laag mogelijk om de openheid van landschap te
•

bewaren;
Ligging rijbaan in de terrasrand zo hoog mogelijk (zodat de ingraving gering is en het
benodigd ruimtebeslag minimaal).

Net als voor E gelden ook voor F de tegenstrijdigheden ten opzichte van de gewenste
hoogteligging van het tracé: een hoogteverschil van 5 m op een afstand van ongeveer 100
m. Tevens is het verkeerstechnisch niet mogelijk het maaiveld geheel Ie volgen. Het tracé
wordt daarom op de hoogte van de Koninginnelaan doorgetrokken over de rivierdalbodem
op een dijküchaam van 5 tot 6 m hoogte waarna het tracé na passeren van de Maasnielderbeek door middel van een brug, op maaiveldhoogte verder gaat. Ter hoogte van de

blad 107 vin 139

piofectnM 11462-1!-144
luguitus 2002, definllirr
mer d((inltief resenie.doc

MER H293 (Ooïtlangent Roermond)
Hoofdripport

oranjewoud

spoorlijn kruist het tracé de spoorlijn met een viaduct (hoogste punt op 3A,5 m), waarna
het weer daalt naar het niveau van de Keulsebaan (27,0 m + NAP).
Uitvoerin^aspecten
Aansluiting op Rijksweg 73-Zuid
Voor alternatief F geldt in principe dezelfde aansluiting op Rijksweg 73-Zuid als voor alternatief D. Er is gekozen voor variant 5 voor het middenalternatief, zoals opgesteld door
Projectbureau RW73-zuid (zie achtergrondrapport ontwikkeling en selectie alternatieven).
De (verlengde) Koninginnelaan eindigt met een T-aansluJtfng, waarop de op- en afritten
vanuit het noorden aansluiten (m.u.v. oprit Rijksweg 73-Zuid naar het zuiden), en de N293
(Oosttangent Roermond) vanuit het zuiden aansluit. Hier komen verkeerslichten.
Kruising met Maasnielderbeek en Maasmeander
De Oosttangent kruist met een brug de Maasnielderbeek en de naastliggende Maasmeander met droge oevers langs het water. Hier blijft aan weerszijden een extra 5 m brec
strook vanuit de bovenkant van het talud behouden. De aanwezige fauna kan daardoor
zowel via het water als over de droge oevers de N293 (Oosttangent Roermond) kruisen.
Kruising met Heystertbaan
Door de aanleg van Rijksweg 73-Zuid vervalt de aansluiting van buurtschap Heystert op
de St. Wirosingel. De Heidebaan (naar de wijk Donderberg) en de Heystertbaan (over het
spoor naar de wijk Kitskensberg) zijn de nog overblijvende ontsluitingswegen voor het
autoverkeer. Gezien het karakter van de Oosttangent als doorstroom route is een directe
aansluiting van buurtschap Heystert op de N293 (Oosttangent Roermond) ongewenst. Om
o.a. de Kloosterhof te ontsluiten komt er verbinding tussen de Kloosterbaan en de
Heystertbaan door middel van een tunnel onder de N293.
Kruising met leidingen
Leidingen worden gekruist van de Gasunie (gas), Solvay (pekeltransport), Defensie
Pijpleiding Organisatie (hogedruk brandstofleiding) en Zuiveringschap Limburg (vrijvervaltransportleiding). Bij de verdere uitwerking moet bij het viaduct bepaald worden of '*"
leidingen voldoende sterk zijn om de extra boven belasting op te vangen. Afhankelijk
hiervan zal de leiding verlegd of versterkt moeten worden. Een derde optie vormt het
realiseren van een gronddruk opvangende constructie boven de leidingen.
Kruising spoorlijn en Heidebaan
De N293 (Oosttangent Roermond) kruist in de basisvariant de spoorlijn en de Heidebaan
met een viaduct. De huidige fietsroute via de Heidebaan naar de Keulsebaan blijft op deze
manier intact. In §5.3.5 is een uitvoeringsvariant opgenomen waarin de Oosttangent de
spoorlijn en Heidebaan kruist door een tunnel onder de spoorlijn.
Aansluiting Keulsebaan
In de basisvariant wordt de Oosttangent Zuid met een T-aansluiting op de hoofdroute
Oosttangent Noord • Keulsebaan Oost aangesloten. Fietsers kruisen gelijkvloers.
Verkeerslichten worden geplaatst. De Keulsebaan West krijgt een aparte aansluiting op
de Oosttangent Zuid. Ook hier komen naar verwachting verkeerslichten.
Fietsverbinding Hoogvonderen - bedrijventerrein
Heide-Roerstreek
Om de N293 (Oosttangent Roermond) te kruisen wordt gebruik gemaakt van de Heidebaan langs de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn.
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Verlichting
Volgens de RONA-richllijnen moeten de bogen van dit alternatief verlicht worden (bij
boogstralen kleiner dan 500 m). Bij de nadere uitwerking zal worden getracht de
verlichting tot een minimum te beperken om de natuur te ontzien.

5.3.3

Zuidelijk deei
Algemene beschrijving en alignementen
Het zuidelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond) gaat vanaf de Keulsebaan
westelijk langs de bosjes ten zuiden van de Keulsebaan (Breidberg) en bij de Ratommerweg. Vervolgens loopt het tracé door en sluit in een vloeiende beweging aan op de
He ins bergerweg in zuidelijke richting.
De nieuw te ontwikketen fietsverbinding tussen de toekomstige woonwijk en Melick wordt
ongelijkvloers gekruist ten zuidwesten van het bosje aan de Ralommerweg: de Oosttangent wordt ingegraven, de fietsers kruisen op maaiveldniveau de Oosttangent.
De Oosttangent Noord loopt vloeiend over in de Keulsebaan naar het bedrijventerrein. Het
zuidelijk deel van de Oosttangent wordt een zijweg van deze verbinding.
De loop van dit tracé wordt bepaald door de gewenste aaneengesloten ecologische
verbindingszone tussen de Melickerheide en het Roerdal. Deze verbinding maakt gebruik
van bestaande stukjes bos (Breidberg en bij Ratommerweg), recent aangeplant bos en de
aanwezige steilranden en beplantingen in het landschap. De Oosttangent komt aan de
noordwest;ijde van deze ecologische verbindingszone te liggen. Hierdoor dient het
geplande bedrijventerrein westelijk van het bosje Breidberg volledig westelijk van de
Oosttangent te liggen.
Rekening wordt gehouden met een afstand van circa 100 m vanaf de (geprojecteerde)
woningen van Melick zodat voor de Oosttangent Zuid naar verwachting geen geluidswerende voorzieningen (in de vorm van geluidsschermen of wallen) noodzakelijk zijn.
Gegeven de uitgangspunten voor geluid en ecologie wordt zo veel mogelijk ruimte
behouden voor de geprojecteerde woningbouw en het geplande bedrijventerrein van
Roermond.
Het zuidelijk deel van de alternatieven D, E en F heeft een dwangpunt ter hoogte van de te
ontwikkelen fietsoversteek tussen de woningbouwlocaties. De fietsoversteek ligt hier bij
voorkeur op maaiveldniveau, daarom wordt de N293 (Oosttangent Roermond) hier
ingegraven in de zandrug. De N293 (Oosttangent Roermond) komt hier op een hoogte te
liggen van 22,8 m +NAP.
Het tracé van de Oosttangent Zuid volgt zo veel mogelijk het maaiveld. Beperkingen bij dit
uitgangspunt zijn echter het minimale gewenste hellingspercentage van de rijbaan en het
voorkomen van een onjuist wegbeeld voor de weggebruiker bij de combinatie van bogen
in het horizontale en verticale alignement. Vanaf de Keulsebaan blijft het tracé op de
hoogte van de Keulsebaan (27,0 + NAP). Hierdoor wordt het tracé ter hoogte van het
toekomstige bedrijventerrein circa 1,5 m ingegraven, en komt het tracé tussen de Oude
Keulsebaan en de Ratommerweg op een zandlichaam te liggen met een hoogte van 1 tot
2,5 m. Hier ligt het tracé oostelijk langs een zandrug met een hoogte van 27 tot 28 m +
NAP. Ter hoogte van de fietsbrug gaat de N293 (Oosttangent Roermond) dwars door deze
(afgebogen) zandrug. Na de fietsbrug ligt het tracé op maaiveldhoogte tot de Heinsbergerweg(25,2 m + NAP).
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U itvoerf n gsas peet e n
Kruising met Oude Keuisebaan
De Oude Keuisebaan (onverhard) wordt afgesloten ter hoogte van de N293 (Oosttangent
Roermond). Via een omrijroute naar het kruispunt met de Keuisebaan blijft de Oude
Keuisebaan naar de zuidzijde alleen voor fietsers toegankelijk, en naar de noordzijde voor
al het verkeer.
Kruising met Ratommerweg
De Ratommerweg (onverhard) wordt afgesloten ter hoogte van de N293 (Oosttangent
Roermond). De fietsbrug tussen de nieuwe woonwijken gaat deze route voor fietsers
vervangen.
Kruising met fietsroute tussen nieuwe

woonwijken

Ter plaatse van dit kruispunt (zuidoostelijk van het bosje aan de Ratommerweg) wordt de
N293 (Oosttangent Roermond) verdiept aangelegd in een zandrug, zodat voor fietsers ' mogelijkheid wordt geboden om op maaiveld niveau de N293 (Oosttangent Roermond) ie
kruisen.
Aansluiting met Heinsbergerweg
De Heinsbergerweg sluit vanuit het noorden aan op de N293 (Oosttangent Roermond) met
een T-aansluiting. Dit kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten. Fietsers krijgen een
tunnel onder de N293 (Oosttangent Roermond) door naar de Linderweg.
Kruising met leidingen
In het zuidelijk deel wordt een leiding meerdere malen gekruist van het Zuiveringschap
Limburg (vrljvervaltransportleiding). Bij de verdere uitwerking moet bepaald worden of de
leiding voldoende sterk is om de extra bovenbelasting op te vangen. Afhankelijk hiervan
zal de leiding verlegd of versterkt moeten worden. Een derde optie vormt het realiseren
van een gronddruk opvangende constructie boven de leiding.

5.3.4

Mitigerende

maatregeien

De tracéalternatieven en -varianten zijn ontworpen inclusief voorzieningen die bij
voorbaat reeds de milieuschade beperken, de mitigerende maatregeien. Deze voorzieningen zijn:
•
faunavoorzieningen;
•
voorzieningen voor water.
De noodzaak voot het aanleggen van geluidwerende voorzieningen is in dit MER onderzocht; de resultaten zijn echter niet verwerkt in ontwerpen voor de alternatieven. Na het
vaststellen van de POL-aanvulling zal dit onderdeel nader worden uitgezocht.

Voorzieningen voor de fauna
Het beleid is gericht op het ontwikkelen er» instandhouden van een ruimtelijk stabiele
ecologische hoofdstructuur. De mogelijkheid tot uitwisseling van soorten is daarbij een
belangrijke factor. Voor de alternatieven is onderzocht welke mitigerende voorzieningen
noodzakelijk zijn (Natuurbalans, 2002). In de alternatieven zijn de volgende voorzieningen opgenomen:
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•

voorzieningen voor het handhaven van de natte verbinding in de Maasnielderbeek, in
het alternatieven D uitgevoerd meteen duiker voor watergebonden fauna (gelijk aan
de naastgelegen Rijksweg 73-Zuid}, in alternatieven E en F uitgevoerd als een brug
samen met de oversteek van de oude Maasmeander ten zuiden van de Maasnielderbeek;

•

voorzieningen voor klein wild (zoals de das) en amfibieën met betonnen buizen
(doorsnede 0,50 m) met afrasteringen en beplantingen die zorgen voor geleidingen
naar de tunnelingangen. Deze tunnels komen ter plaatse van het kruispunt Keulsebaan-N293 (Oosttangent Roermond) en Heinsbergerweg-N293 (Oosttangent Roermond) om de ecologische verbinding tussen de het bosgebied van de Melickerheide
en het Roerdal in stand te houden c.q. te versterken. In de fietspaden komen ter
hoogte van deze tunnel open goten om de amfibieën veilig de fietspaden te kunnen
laten kruisen;

•

afschermen amfibieënleefgebied Breidberg door middel van dichte begroeiing
(beheersmaatregel in bosrand Breidberg).

Bovenstaande mitigerende maatregelen zijn uitgangspunt voor het natuurcompensatieplan.
Voorzieningen voor het water
Het beleid is er op gericht zoveel mogelijk water binnen het gebied vast te houden.
Hemelwater afkomstig van verhardingen zal zoveel als mogelijk geïnfiltreerd worden en
zo min mogelijk afgevoerd worden naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie of het
op pervla ktewater.
Dit betekent voor de verschillende alternatieven de aanleg van zaksloten langs de
Oosttangent Noord en Zuid en de aansluiting op de Keulsebaan. Infiltratie kan in bermen
en sloten plaatsvinden. Bij de tunnelbakvariant zal het opgevangen regenwater afgevoerd
worden naar een infiltratiesloot of vijver, die voorzien zalzijn van vuilafvangende
constructies.
Op deze wijze kan het regenwater afkomstig van verhardingen infiltreren In de bodem.
Om de kans op vervuiling van het grondwater en bodem te minimaliseren, zullen
vuilafvangende voorzieningen aangelegd worden, onderhoudsmaatregelen (b.v.
regelmatig afgraven van de toplaag van de bodem van zaksloten; reiniging van infiltratievoorzieningen) en preventiemaatregelen (b.v. aangepaste gladheidsbestrijding en
onkruidbestrijding) getroffen worden.

5.3.5

Uitvoeringsvarianten
In deze paragraaf worden de volgende uitvoeringsvarianten behandeld:
1.
2.

de kruising van de N293 (Oosttangent Roermond) met de spoorlijn door een tunnel;
een rechte aansluiting van de N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan.

Op kaarten B,3 en B.4 zijn de uitvoeringsvarianten van de alternatieven weergegeven.
Uitvoeringsvariant 1: tunnel onder spoorlijn
In de basisvariant, zoals bovenstaand beschreven voor de drie alternatieven, is gekozen
voor een viaduct over het spoor. Belangrijkste overwegingen hiervoor zijn:
•
de lagere prijs ten opzichte van een tunnel;
•
de technisch eenvoudigere kruising van de hier gelegen hoofdtransportleidingen;
•
de geringere invloed op het grondwater.
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De kruising van de spoorlijn kan ook met een tunnel worden uitgevoerd. Een tunnel zou de
emissie van geluid kunnen beperken, meer ruimte laten voor een ecologische verbindingszone door het zogenaamde 'braakliggende perceel' en de visuele impact doen
afnemen. Ook zou een tunnel de ecologische functie van de spoorlijn minder aantasten. In
alle alternatieven is dit als zogenaamde uitvoeringsvariant meegenomen, in alternatief E
kruist de tunnel de spoorlijn bijna recht, in alternatief D en F enigszins schuin.
Uitvoeringsvariant 2: rechte aansluiting Keulsebaan
Bij de aansluiting met de Keulsebaan treden de zwaarste verkeersstromen op tussen de
N293 (Oosttangent Roermond) en de Keulsebaan in oostelijke richting. Volgend aan deze
hoofdstroom is in de basisvariant, zoals bovenstaand beschreven voor de drie alternatieven, in eerste instantie gekozen voor een vloeiende beweging van de N293 (Oosttangent
Roermond) vanuit noordelijke richting naar de Keulsebaan in oostelijke richting. Hiermee
ontstaan de beste mogelijkheden voor een vlotte afwikkeling op het kruispunt Keulsebaan-Oosttangent. De Keulsebaan in westelijke richting of de N293 (Oosttangent
Roermond) in zuidelijke richting sluiten dan in de buitenbocht aan met een T-aansluiti
Om de (gewenste) ecologische verbindingszone langs het tracé van de N293 (Oosttangent
Roermond) tussen het bosgebied Melickerheide en het Roerdal meer ruimte te geven is
uitvoeringsvariant 2 ontwikkeld. Deze variant houdt in dat de Oosttangent Noord recht op
de Keulsebaan aansluit waarbij het tracé tussen spoorlijn en Keulsebaan zo dicht
mogelijk langs de bestaande transportleiding komt te liggen. De overblijvende ruimte
oostelijk langs het tracé kan als ecologische verbinding worden gebruikt. De Keulsebaan
is ter plaatse van het kruispunt enigszins naar het zuiden verlegd om voldoende ruimte te
krijgen voor het te overwinnen hoogteverschil van de N293 (Oosttangent Roermond) bij de
kruising met de spoorlijn.
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Gehanteerde methodiek effectbeschrijving en beoordeling
In de volgende hoofdstukken zijn de effecten en de hieruitvolgende beoordeling van de
alternatieven en uitvoeringsvarianten beschreven. Per hoofdstuk is een hoofdaspect
beschreven.
Per onderwerp zijn eerst de criteria behandeld op basis waarvan de effecten en de
beoordeling zijn beschreven. Daarna zijn de effecten van de alternatieven beschreven.
Aansluitend wordt het beoordelingkader weergegeven op basis waarvan vervolgens aan
de beschreven effecten een relatieve score wordt toegekendEffectbeschrijving
De effecten worden afhankelijk van het betreffende onderwerp kwantitatief of kwalitatief
beschreven. Het ruimtebeslag van de alternatieven (en de effecten die daaraan zijn
gerelateerd) zijn gebaseerd op de ontwerpen van de alternatieven. Een strook van 5 m aan
weerszijden van de weg (gerekend van kant verharding c.q. ingraving/verhoging) wordt
geacht deel uit te maken van het tracé. Een eventuele aantasting van bestaande waarden
is ook binnen dit gebied, onder meer bij de aanleg, te verwachten.
Beoordeling
Om een goede afweging tussen de drie alternatieven te kunnen maken dienen alle
factoren die invloed hebben op deze afweging mee te wegen. De aansluitvorm van de
alternatieven op Rijksweg 73-Zuid heeft voor de alternatieven D, E en F een ander
ruimtebeslag, waardoor een verschil in effecten kan optreden. Daarom wordt de
aansluitvorm meegenomen in de effectbeschrijving en -beoordeling. Alleen het ten
oosten van Rijksweg 73-Zuid gelegen deel van de aansluiting wordt meegenomen in de
effectbeschrijving en -beoordeling. Het ten westen gelegen deel is voor alle drie
alternatieven nagenoeg gelijk in ruimtebeslag en ligging en zal hierdoor geen invloed
hebben op mogelijke verschillen in effecten. Daarnaast zal op deze wijze de aanleg van
Rijksweg 73-Zuid, die geldt als autonome ontwikkeling, niet onevenredig veel invloed
hebben op effecten.
Vergelijking
Bij de (beschrijving van de effecten van de) alternatieven kan onderscheid worden
gemaakt tussen een noordelijk deel dat voor elk alternatief verschillend is en een
zuidelijk deel dat in alle drie alternatieven hetzelfde is. De scheiding tussen het noordelijke en zuidelijke deel ligt ter hoogte van de Keulsebaan. In de beoordeling van de (effecten
van de) alternatieven wordt het zuidelijke deel niet meegenomen, omdat dit gedeelte niet
onderscheidend is en hierdoor bij de vergelijking lussen de alternatieven mogetijk
onevenredig zwaar kan wegen. Tevens kan hierdoor, indien het zuidelijke deel bij de
afweging van de keuze van het voorkeursalternatief wordt meegenomen, dit zuidelijke
deel mogelijk onevenredig veel invloed hebben.
In een aantal gevallen is in de tabel met het beoordelingskader een tweetal criteria
beschreven. Wanneer van het alternatief van beide criteria de effecten beschreven zijn en
uit de beoordelingstabel blijkt dat het alternatief voor de twee criteria een verschillende
beoordeling krijgt, wordt het meest extreme effect aangehouden voor de uiteindelijke
beoordeling van het alternatief.
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Beoordeling aanpak uitvoeringsvarianten
In de laatste paragraaf van ieder hoofdstuk wordt voor de verschillende aspecten een
vergelijking gemaakt tussen de basisvariant van de alternatieven en de twee uitvoeringsvarianten. Hierbij wordt in kwalitatieve zin beschreven of de uitvoeringsvarianten van de
alternatieven beter of slechter voor het betreffende aspect scoren.
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Effectbeschrijving en -beoordeling verl^eer
Inleiding
De effectbeschrijving van het thema Verkeer bestaat uit de volgende onderdelen:
•
verkeersafwikkeling en bereikbaarheid;
•
•

fiets en openbaar vervoer;
verkeersveiligheid,

In Tabel 7.1 is het beoordelingskader voor het thema Verkeer en Vervoer weergegeven.
Tab«! 7.1 Beoordelingskader voor het thema Verkeer en Vervoer

hoofdaspect

aspect

criterium

verkeer en

verkeersafwikkeling en

belasting van het wegennel: interisileiten

vervoer

bereikbaarheid

subcriterium

belasting van het wegennel; i/t-verhoudingen
en verkeersafwikkeling
directheid legionale hoofdwegenstructuur

reislijd tussen
herkomst- en
beslemmingspunten

ontsluiting woon- en werkgebieden
fiets en openbaar vervoer

utilitair flets route net

omrijweg en
overs tee kbaarheid en
wachttijden

verkeersveiligheid

openbaar vervoer

bus lij nenn et

verkeersveiligheid

aantal venvachle
ongevallen en aantal
opstelstroken

De effecten op de externe veiligheid (vervoer gevaarlijke stoffen) en de barrièrewerking
zijn behandeld bij het thema Woon- en Leefmilieu (HIO).
De effecten van de alternatieven zijn beschreven in vergelijking met het nulalternatief/referentiesituatie, waarbij rekening is gehouden met de autonome ontwikkeling. Voor de
autonome ontwikkeling is uitgegaan van een situatie waarin Rijksweg 73-Zuid is
aangelegd en de uitbreiding van het industriegebied Heide-Roerstreek en de woningbouw
ten noorden van Melick en ten zuidoosten van Roermond zijn gerealiseerd.
De effectbeschrijving van de bereikbaarheid en verkeersafwikkeling is uitgevoerd voor de
vervoerswijzen auto (inclusief vrachtverkeer), openbaar vervoer en fiets. De effectbeschrijving van het autoverkeer beslaat het grootste deel.

7.2

Verlteersafwikkeling en bereikbaarheid

7.2,1

Belasting van het wegennet intensiteiten
Criteria
De effecten van de verschillende alternatieven op de belasting van het wegennet voor
autoverkeer zijn gesimuleerd met behulp van een verkeersmodel (Goudappel Coffeng
2001-2002). In het model is rekening gehouden met de verkeersaantrekkende werking
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van het recent geopende Design & Outlet Centre, DOC in Roermond; uitgangspunt van de
verkeersgegevens is het jaar 2020.
Als studiegebied voor de beschrijving van de effecten voor verkeer zijn genomen die wegen en straten waarvan de intensiteit van het autoverkeer in één of meerdere van de alternatieven significant alwijkt van de referentiesituatie. Onder een significante afwijking
wordt daarbij verstaan toename van meer dan 30 procent of een afname van meer dan 20
procent ten opzichte van de referentiesituatie. De wegen van het studiegebied zijn
afgebeeld op kaart C.3.
Effectbeschrijvin^
In Tabel 7.2 en Rguur 7.1 zijn de intensiteiten op de belangrijkste wegvakken in het
studiegebied weergegeven. De intensiteiten van de motorvoertuigen zijn afgerond op
500-tallen. De intensiteiten van auto's en vrachtauto's zijn omgerekend naar motorvoertuigen per etmaal.
Tsticl 7.2 Modeluitkomsten (Goudappel CoFfeng 2001-2002) intensiteiten motorvoertuigen pe r etmaal
belanvrlikste wescvakken per alternatieF
alternatieven
wegvaknuntmer

weg

0

D

E

F

nul

bundeling

bos

midden

Brede weg - Donderbergweg

11500

13000

13000

2 Koningin nelaan

Donderbergweg • S t Wirosingei

24000

30000

30000

30500

4 Brede weg

Koninginnelaan - Terbaanseweg

17000

17000

15000

15000

5 K. Doormanstraal

Kempweg - Keulsebaan

16000

18000

15500

16000

6 K. Doormanplein

Celebesstr - 5L Wirosingei

12500

11500

9000

9000

7 St, Wirosingei

Koninginnelaan - Keulsebaan

40000

0

0

0

8 SI. Wirosingel

Keulsebaan - Heinsbergerweg (N293)

130O0

<250

(250

<250
500

]

Koninginnelaan

wegvak

9 St. Wirosingei

13500

50O0

300

500

10 Keulsebaan

SL Wirosingei - Van Riebeeckstraat

29000

3000

3000

30O0

1 1 Keulsebaan

Van Heutszslr - komgrens

28000

30500

31500

31500

Heinsbergerweg{N293)- Heinsbergerweg

12 Keulsebaan

Oosttangent - Energieweg

21000

32500

24000

24000

13 Keulsebaan

Energieweg - Delfstoffen weg

17500

19500

20500

20500
16500

14 Keulsebaan

Randweg - Stationsweg

14000

15500

16500

15 Heinsbergerweg

StWirosingel - Undenweg (Melick)

21500

12000

9500

9500

16 He ins bergerweg

Linderweg • ).F. Kennedysingel (Melick)

11000

10000

10500

10000

18 Oond«fbersweg

Tarbaanseweg-Koninginnelaan

3500

8500

8500

8500

19 T e r b u n s a w t g

Bred e weg - Donderbergweg

4000

9000

8500

8500

20 V Heutszstraat

Keulsebaan-Van Sta rkenborgh Straat

500

<250

(250

<250

21 Van Riebeeckstraat Keulsebaan-VanStarkenborgh$tiaat

3000

3000

30O0

3000

105OO

2 2 JF Kennedysingel

10000

10500

10500

Oostlangent

Kennedysingel (Melick)
Riiksweg 73-Züid - Keulsebaan

36000

40500

41000

Oosttangent

Keulsebaan - Heinsbergerweg

9500

13000

12000

Om de vergelijking met het nulalternatief inzichtelijk te maken zijn in Tabel 7.3 en in Figuur 7.2 de intensiteiten vergeleken door middel van indexering (de intensiteit van het
nulalternatief is op 100 gesteld).
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Tabel 7.3 Intensiteiten voor de alternatieven, retatieFlenopz chte van het nulalternatieF(=100
Alternatieven
wegvaknummer

Weg

wegvak

0

D

E

F

nul

bundeling

bos

midden

1

Koninginnelaan

Bredeweg - Don derbergweg

100

113

113

117

2

Koninglnnelaan

Donderbergweg - SL Wirosingei

100

121

123

125

4

Bredeweg

Koninginnelaan - Terbaanseweg

100

99

8B

88

5

K. Doorman straat

Kempweg - Keulsebaan

100

111

97

98

6

K. Doormanplein

Celebesstr • 5 L Wiro$ingel

100

91

74

75

?

St. Wi ros in gel

Koninginnelaan - Keulsebaan

100

0

0

0

B

St. Wï ros in gei

Keulsebaan - He ins bergendes (N393)

100

0

0

0

9

St. Wi ros in gei

Heinsbergenweg (N293) - Heinsbergerweg

100

5

5

5

Keubebaan

SL Wirosingei - Van Riebeeckstraat

100

11

11

11

11

Keulsebaan

Van Heutsistr - komgrens

100

108

112

113

12

Keubebaan

Oosttangent - Energieweg

100

106

112

113

13

Keubebaan

Energieweg - Del fstoffen weg

100

109

116

117

14

Keulsebaan

Handweg - Stationsweg

100

113

118

120

15

Heinsbergerweg

SLWirosingel - Lindenweg (MeÜck)

100

55

44

45

16

Heinsbergerweg

Lindenweg - |.F. Kennedysingel (Melick)

100

94

94

93

IB

Donderbeigweg

Terbaanseweg-Koninginnelaan

100

250

254

254

19

Terbaanseweg

Bredeweg - Donderbergweg

100

227

224

223

20

V Heutszstrsat

100

26

38

38

10

Keulsebaan-Van Starkenborgh straat

21

Van Riebeeckstraat Keubebaan-Van Starkenborgh straat

100

93

94

93

22

|F Kennedy laan

100

93

99

101

Kennedy laan (Melick)

Figuur 7.1 Verkeersintensileiten (motorvoertuigen per etmaflO in het studiegebied voor de referentiesituatie en de alternatieven; de nummers
verwijlen naar de wegvakken in Tabel 7.2
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Figuur 7.2 Verkeersintensiteiten in het studiegebied voor de alternatieven, relatief ten opiichte van het nulalternatief/referentiesituatie (=100); de
wegvaknummers verwijzennaar de wegvaknummers in Tabel 7,3
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Enkele wegen die geen onderdeel zijn van de hoofdwegenstructuur krijgen een relatief
grote wijziging in de verkeersintensiteit. Dit zijn (in Roermond) de Terbaanseweg, Donderbergweg, Van Heutszstraat, van Riebeckstraat, Heinsbergerweg en in Melick de Dorpsstraat en de Groenstraat. In de effectbeschrijving zijn deze wegen niet afzonderlijk behandeld, ze zijn wel onderdeel van het studiegebied voor de effecten op verkeersveiligheid,
geluid en luchtkwaliteit.
De verschillen tussen de alternatieven zijn klein. De toename van de intensiteiten op de
Donderbergweg en Terbaanseweg door de wijk Donderberg is bij alle alternatieven groot:
ruim 150% ten opzichte van het nulalternatief (van circa 3.500 naar circa 8.500 mvt/etm).
Verkeer uit De Kemp naar Rijksweg 73-Zuid dat in de huidige situatie via de St. Wirosingel
rijdt, gaat bij de alternatieven binnendoor via de Donderbergweg en de Terbaanseweg. Op
de Koninginnelaan neemt de verkeersbelasting met ruim 10-25% toe.
Door het afstuiten van de St. Wirosingel (tussen de Koninginnelaan en de Keulsebaan) dalen ook de intensiteiten op de St. Wirosingel tussen de Heinsbergerwegen de Keulsebaan. Ook neemt de verkeersbelasting op de Keulsebaan (tot de Oosttangent) af met circa
80 tot 90%; op de Heinsbergerweg (tussen de St- Wirosingel en de Oosttangent) bedraagt
de afname ongeveer 50%.
De N293 volgens alternatief D heeft voor het gedeelte tussen de Keulsebaan en Rijksweg
73-Zuid een verkeersintensiteit van 35-000 mvt/etm terwijl de alternatieven Een F op dat
wegvak een verkeersintensiteit hebben van ruim AO.000 mvt/etm ffabel 7.2 en Figuur
7.3). Voor het zuidelijke wegvak bedragen de intensiteiten ongeveer 9.300 mvt/etmaal
voor alternatief D en ruim 12.000 mvt/etm voor de alternatieven E en F.

45000
40000
DD
35000
-

30000

I zso»
I zoooo
c

s
i

15000
toooo
5000
O
A 73 - Keulseeaar

Keulsebaan - Hensbergerw eg

Figuur 7.3 Verkeersintensiteiten op de N293 voor de drie alternatieven

De verkeersintensiteiten van de verschillende alternatieven verschillen nauwelijks. Dit
deelaspect is daarmee niet onderscheidend voor de alternatieven en wordt daarom niet
meegenomen in de eindbeoordeling.
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Beoordeling
Het beoordelingskader voor het criterium 'belasting van het wegennet' is weergegeven in
Tabel 7.4. Dit is er op gebaseerd dat de toename van verkeersbelasting, met name voor de
wegen in het stedelijk gebied, als ongewenst worden beschouwd. Ook een toename van
een ongelijke verdeling van verkeer wordt als minder gewenst beschouwd. Positief is de
afname van verkeersintensiteiten, met name voor wegen die (zwaar) zijn overbelast.
Op basis van dit beoordelingskader worden de alternatieven als volgt beoordeeld: de drie
alternatieven leiden tot een sterke afname van de verkeersbelasting op de St. Wirosingel
(als gevold van afsluiten en afwaarderen). Voor de overige wegen is de afname van de verkeersbelasting gering of treedt een stijging van de verkeersbelasting op en de verschillen
tussen de alternatieven zijn klein. Gezien de kleine verschillen voor het overgrote deel van
het netwerk zijn alle alternatieven als neutraal beoordeeld.

Tabel 7.4 Categorie-Indeling verkeersintensiteiten

verandering
verkeeisintensilelt

+++

++

*

0

-

-

-

steiite

afname

gespreide

verkeers-

stijging

stlfgiTigvan

sterke

afname

verkeers-

afname van

belasting

verkeers-

verkeers-

stijging van

verkeers-

belasting op

verkeers-

wegennet

belasting.

belasting.

belasting o p

overbelaste
wegen

tielastlng

blijft gelijk

gelijke

ongellike

verkeersbelasting en

verdeling

verdeling

sterk
overbelaste

ongelijke
verdeling

wegen

7.2.2

Belasting van het wegennet l/C-verhoudingen en verkeersafwikkeling
Criteria
De verkeersafwikkeling kan worden beschreven aan de hand van de verhouding tussen
intensiteit en capaciteit ( l / Q voor de wegvakken en de belasting van de kruispunten. In
een stedelijke omgeving met relatief korte wegvakken en (door middel van verkeerslichten geregelde) kruispunten is vooral de belasting van de kruispunten maatgevend
voor de doorstroming; in gebieden met relatief lange wegvakken is de capaciteit van de
wegvakken maatgevend voor de verkeersafwikkeling.
De provincie hanteert de volgende criteria in de beleidsnota Regionaal Verbindend
Wegennet (Provincie Limburg, 1997), zie Tabel 7.5.
Tabel 7.5 Compartimentering verbindend wegennet provincie Limburg
compartiment
kom
rijstroken
utwisseling met omgeving
binnen
binnen

buiten
bulten

1x2
2x2
1x2
2x2

verhouding l/C

a2

beperkt

max. 0,9

a3

geen

b2
b3

beperkt

max. 0,7
max 0,7
max 0,7

geen

Op wegvakken met een l/C-verhouding kleiner dan 0,7 is sprake van een gelijkmatige
verkeersafwikkeling. Tussen de 0,7 en 0,9 is er kans op congestie. Bij een l/C-verhouding
groter dan 0,9 is er een grote kans op congestie; de verkeersafwikkeling is slecht. Bij i/Cverhoudingen groter dan 1 is sprake van een structureel slechte verkeersafwikkeling en
congestie.
Effectbeschrijving wegvakken
In Tabel 7.6 en Figuur 7.4 zijn de l/C-verhoudingen van de wegvakken van de hoofdwegen
in het studiegebied van de verschillende alternatieven weergegeven.
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Tabel 7.61/C-verhoudingen voor hoofdwegen in het studiegebied
alternatief
wegnk-

wegvak

"eg

nu miner
1

Koninginnelaan

Bredeweg - Donderbergweg

2

Kon inginne laan

Don derbergweg • 5t. Wirosingel

0

D

E

F

nul

bundeling

bos

midden

0.65

0,66

0.681

1^1

1 ^

1,49

1.5:

0^1

0.89

0,78

0,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

0,16

0.16

0.56

5

K. Doonnanstraat Kemp weg - Keulsebaan

7

S t Wirosingel

Koninginnelaan - Keulsebaan

8

SL Wlro5lng«l

Keulsebaan - Heinsbergerweg {N293)

10

Kculselwan

S t Wirosingel - Van Riebeecksiraat

11

Keulsebaan

Van Heutsistr - komgrens

1 ^

1J2

1,S8

1,59

12

Keulsebaan

Oosttangent - Energieweg

0.85

0 ^

0 ^

f^M

0,53

13

Keulsebaan

Energieweg - Deifstoffenweg

0,71

0.77

0,82

0,83

14

Keulsebaan

Randweg - Stationsweg

0.55

0.62

0,65

0,66

15

Heinsbergerweg

StWirosingel - Onderweg (MelicIO

0 ^

0.A8

0,38

0,39

Ifi

Heinsberjerwef

OM

0,41

0,41

0.41

Underweg - J.F. Kennedysingel (Melick)

Uit de gegevens In Tabel 7.6 en Rguur 7.4 blijkt dat de verschillen tussen de drie alternatieven gering zijn.
Het nulalternatief kent de meeste overbelaste wegvakken. Op de route Bredeweg-Ka rel
Doormanstraat bestaat kans op congestie. De St. Wirosingel tussen de Koninginnelaan en
Keulsebaan en het eerste deel van de Keulsebaan vanaf de St. Wirosingel zijn zwaar overbelast. Op de Keulsebaan is ook het wegvak tot de Energieweg overbelast. Op de Heinsbergerweg naar Melick is congestievorming.
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Figuur 7.4 l/C-verhoudingen voor de alternatieven voor hoofdwegen in het studiegebied. De wegvaknummers verwijzen naar

Tabel 7.6

De Koninginnelaan tussen de Donderbergweg en Rijksweg 73-Zuid blijft in alle alternatieven overbelast. Ditzelfde geldt voor de Keulsebaan op het wegvak tussen de Oosttangent
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en de Energieweg, in alle alternatieven is kans op congestievorming op de Keulsebaan
tussen de Energieweg en de l^elfstoffenweg.
Door de aanleg van de volledige N293 (Oosttangent Roermond) en de afsluiting van de St.
Wirosingel ten zuiden van de Koninginnelaan worden de Keulsebaan, St. Wirosingel en
Heinsbergerweg naar Melick ontlast. Met name in alternatief D wordt de Karel Doormanstraat relatief sterk belast, waarbij de l/C-verhouding echter onder de 1 blijft. Dit is
deels het gevolg van de routeverschuiving van verkeer uit De Kemp naar Rijksweg 73-Zuid
via de Terbaanseweg en Donderbergweg.
De Oosttangent-Noord, met een capaciteit van min. 50.000 mvt/etm krijgt in de drie
alternatieven D, E en F veel verkeer te verwerken (Tabel 7.2). Hierdoor onstaat kans op
congestie tijdens de spitsuren (1/C-verhouding hoger dan 0,7). Door de lagere capaciteit
van alternatief D nadert de verkeersafwikkeling hier -ondanks de lagere verkeersintensiteiten dan in E en F - eerder de grens van congestie. De verkeersafwikkeling op het
zuidelijk deel van de N293, richting Melick, is goed. De capaciteit van dit deel van de
N293 is veel kleiner dan van het noordelijk deel; de intensiteiten zijn echter ook veel lager
fTabel 7.2).
Gezien de mogelijkheden van alternatieve routes is er weinig kans op sluipverkeer. Per
saldo is de N293 voor de meeste verbindingen naar verwachting toch de meest aantrekkelijke route.
Effectbeschrijving kruispunten
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling is alleen beschouwd voor de kruispunten van
hoofdwegen. Aangenomen is dat de aansluitingen van het onderliggend wegennet altijd
voldoende capaciteit hebben om het verkeer te verwerken aangezien de verkeersbelasting van de zijwegen veelal laag is. Dit geldt voor de volgende kruispunten:
•

N293 (Oosttangent Roermond)-Keulsebaan-West voor de basisvariant;

•

N293 (Oosttangent Roermond)-Heinsbergerweg, met fietsers ongelijkvloers.

De capaciteit van de kruispunten wordt vooral bepaald door de benodigde cyclustijd: de
tijd die nodig ts om alle richtingen van een kruispunt binnen de verkeersregeling één keer
aan bod te laten komen.
Hoe korter de cyclustijd is, hoe eerder iedereen aan de beurt is en, dus ook, hoe korte a
wachttijden zijn (uitgaande van volledig verwerken van het verkeersaanbod per richting
per cyclus). Kruispunten met relatief korte cyclustijden (kleiner dan 60 seconden) worden
als goed beschouwd: de wachttijd wordt als kort ervaren. Cyclustijden tot 90 seconden
worden als redelijk beschouwd, tot 120 seconden als matig en boven de 120 seconden
als slecht: de weggebruiker ervaart het wachten als te lang.
Vooi de belangrijkste kruispunten met verkeerslichten zijn berekeningen uitgevoerd
(Goudappel Coffeng, 2000, V&W, 1999) om de benodigde cyclustijd te bepalen. Hierbij is
als uitgangspunt gehanteerd dat de belastingsgraad van de afzonderlijke richtingen
maximaal 90% mag zijn: hierbij kan het verkeer nog verwerkt worden. In Tabel 7.7 zijn de
resultaten weergegeven voor de drie alternatieven. Vanwege de kleine verschillen tussen
de alternatieven voor wat betreft de belasting van het wegennet en gezien de kleine
bijdrage van het DOC aan de verkeersbelasting zijn de kruispuntberekeningen niet
aangepast aan de verkeersgegevens inclusief DOC. Bij de berekeningen is uitgegaan van
koppeling van de verkeersiichtenregelingvan de kruispunten op de Koninginnelaan met
de St.Wirosingel en de op- en afritten van Rijksweg 73-Zuid. De berekeningen laten zien
de dat de afwikkeling op de kruispunten goed tot redelijk iS.
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Op het kruispunt St. Wirosingel-Keulsebaan is uitgegaan van het handhaven van de huidige rotonde. Deze is in hel nulalternatief zwaar overbelast, en in de overige alternatieven
heeft deze een zeer goed afWikkelingsniveau: het merendeel van de voertuigen hoeft niet
te wachten.
Tabel 7.7 Benodigde tydustüden piir kruispunt
allertiatieven
0

D

E

F

nul

bundeling

bos

midden

kruispunt

eenheid

SL Wirosingel - K. Doormanstr.

sec.

105

geling

gering

gering

S t Wirosingel - Keulseboan

sec.

rotonde,

rotonde

rotonde

rotonde

Keulsebaan - Van HeutzsCraat

sec.

n.v.L

n.v.t.

n.v.t.

n.v.L

5t. Wirosingel - Koningin nelaan

sec.

105

90

55

55

KoninginneUan - Rijksweg 73-

sec.

105

90

55

55

sec.

n.v.L

90

55

55

sec.

n.v.L

45

55

55

overbelast

Zuid westzijde
Koningin nelaan - Rijksweg 73Zuid oostzijde
Oosttangenl - Keulsebaan

Ook het kruispunt St, Wirosingel-Heinsbergerweg /Karel Doormanplein kent bij het
nulalternatief een lange cyclustijd om het verkeer te kunnen verwerken (105 sec), maar
deze is nog aanvaardbaar. De belangrijkste oorzaak hiervan is de enkele linksafstrook
vanaf de St. Wirosingel naar de Heinsbergerweg waardoor de capaciteit onvoldoende is.
De aansluiting Koningjnnelaan-St. Wirosingel kent ook een hoge cyclustijd (105 sec).
In alternatief D zijn de cyclustijden op de aansluitingen met Rijksweg 73-Zuid vrij lang (90
sec.) In de alternatieven E en F zijn de cyclustijden beduidend korter (55 sec). De
aansluiting Oosttangent-Keulsebaan heeft in de alternatieven E en F een cyclustijd van 55
seconden en in D een cyclustijd van 45 seconden.
Uit deze paragraaf blijkt dat sommige wegvakken en kruispunten een hoge verkeersbelasting hebben en houden. Dit kan mogelijk problemen veroorzaken. Buiten dit project
wordt gewerkt aan het oplossen van die problemen; voor enkele wegen zijn al maatregelen in voorbereiding.
Beoordeling
Het beoordelingskader is weergegeven in Tabel 7.8.
Op grond van dit beoordelingskader en gezien bovenstaande beschrijving van de effecten
worden de drie alternatieven positief beoordeeld. De verschillen tussen de alternatieven
zijn klein. Omdat niet voor alle wegvakken een lage l/C-verhouding ontstaat is de
beoordeling voor de drie alternatieven +•*-.
Tabel 7.8 Categorie-indeling l/C-verhouding en verkeersafwikkeling
++

+++

0

l/C-verhouding

de verkeersaf-

de verkeersaf-

beperkte verbe-

geen verschü in

en verkeersaf-

wikkeling

wikkeling

tering van

afwikkelings-

wikkeling

verbeten sterk.

verbetert; l/C-

verkeersafwik-

kwaliteit ten

l/C-

verhoudingen

keling

• p ; i c h t e van de

verhoudingen

niet alle beneden

liggen beneden

0,8

o,e
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Directheid regionale hoofdwegenstructuur
Criteria
Een directe en logische hoofdwegen struct uur met wegen van voldoende kwaliteit en capaciteit leidt tot geleiding en een vlotte afwikkeling van gemotoriseerd verkeer (auto's,
vrachtauto's en openbaar vervoer). Het is dan aantrekkelijk om de hoofdwegen te gebruiken waardoor het (veelal onveiliger en in meer kwetsbare (woon]gebieden gesitueerde)
onderliggend (lokale) wegennet minder wordt gebruikt, conform het algemeen verkeersbeleid. Dit komt tot uitdrukking in het aantal voertuigkilometers op dit onderliggend wegennet. Een directe hoofdwegen structuur wordt dus gekenmerkt door een zo kort mogelijke reistijd tussen belangrijke herkomst- en bestemmingspunten.
Effectbeschri jvi ng
Voor de beoordeling van de directheid van de regionale hoofdwegen structuur is gekeken
naar de volgende belangrijke herkomst- en bestemmingspunten:
•
•

de aansluiting met Rijksweg 73-Zuid
het bedrijventerrein Heide-Roerstreek (kruispunt Keulsebaan - Energieweg

•
de Heinsbergerweg (N293) ter hoogte van Meiick.
Op grond hiervan 2ijn drie belangrijke verkeersrelaties aangeduid, waarvoor de reistijden
zijn bepaald. Dit zijn:
•
•

de relatie tussen de aansluiting van Rijksweg 73-2uiden het bedrijventerrein
de relatie tussen de aansluiting van Rijksweg 73-Zuid en Meiick

•
de relatie tussen het bedrijventerrein en Meiick.
Bij het nulalternatief wordt het verkeer voor deze relaties over het bestaande wegennetwerk afgewikkeld (vanaf de dan gerealiseerde aansluiting van Rijksweg 73-Zuid).

Bij het bepalen van de directheid van het wegennet is geen rekening gehouden met eventuele congestie op het wegennet. In Tabel 7.9 en in Figuur 7.5 zijn, uitgaande van een
congestievrije verkeersafwikkeling, de reistijden voor drie belangrijke verkeersrelaties
weergegeven voor de verschillende alternatieven. Hierbij is rekening gehouden met de
ontwerpsnelheid, de wettelijk toegestane snelheid en de beperkingen die het wegontwerp
oplegt aan de rijsnelheid. In Tabe! 7.9 zijn de reistijden voor deze drie relaties (ten
behoeve van de vergelijking) getotaliseerd.
De bereikbaarheid van het bedrijventerrein vanaf de aansluiting met Rijksweg 73-2uid is
het belangrijkst. Verkeer op de Keulsebaan ter hoogte van het bedrijventerrein komt voor
circa 90% uit de richting Koninginnelaan/aansluiting Rijksweg 73-Zuid, circa 4 % uit de
richting Keulsebaan-west en circa 6% uit de richting Meiick. De Oosttangent Noord is dus
van groot belang voor hel bedrijventerrein. De alternatieven E en F scoren het beste door
de directheid van de hoofdwegen.
T a b i l 7.9 Directheid resionale hoofdwegenstructuur per alternatief: reistijden voor drie belangrijke verkeersrela-

tl«a
alternatieven
eenheid

0
nul

D
bundeling

ïijksweg 73-Zuid - Helde-Roerstreek

min.sec

3'00"

2'15"

1'20"

r35"

tijksweg 73-Zuid • N293 Meiick

min.sec

3-15"

yw

2'15"

2-30"

H5T0 Heide-Roerstreek - N293 Meiick

min.sec

3'30-

1-45"

1'45"

vab'

Som voor drie verkeersrelaties

min.sec

9'éS-

7'10"

S'20"

5-50-

%

100

74

55

60

Relatie

ndex

bUdl2*<'in239

E
bos

F
midden
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De Oosttangent Roermond neemt de functie van regionale hoofdweg volledig over van de
St. Wirosingel, Keulsebaan en Heinsbergerweg. Alternatief E biedt, gevolgd door alternatief F, door de rechtstreekse en snelle verbinding van de Oosttangent-Noord de snelste
verbindingen tussen de relaties. Het aantal voertuigkilometers binnen de bebouwde kom
neemt bij alle drie alternatieven sterk af.
De directheid vanaf Rijksweg 73-Zuid is zeer gunstig, met name voor alternatief E en in
iels mindere mate F. De verbinding tussen het bedrijventerrein Heide-Rocrstreek en met
Melick is voor de drie alternatieven directer dan in de nulsituatie (circa de helft van de
reistijd in het nulalternatief, 3'30").

D A73-Heic^oenir«ili
f\A-tYi

^

• A73-N293Mdk:k

03:00

?
w

£ 02:00
la
01:00

J1

O N570 HeiC»-Roers t r e ä i ' N 2 9 3 M e l i d i

1t f 1
^ ^ H

1 - •
^

00:00 -

nul

D

E

F

Figuur 7,5 Reistijden tussen enkele belangrijke H-B-relaties voor de drie
alternatieven in vergelijking met het nulalternatief

Uit de vergelijking blijkt dat alternatief E, gevolgd door alternatief F, de meest directe
verbindingen heeft. De reistijd tussen de drie locaties bedraagt 55% resp. 60% van de
referentiesituatie; alternatief D laat een minder sterke afname van reistijden zien. Dit
komt doordat de alternatief £ en F korter zijn en een hogere snelheid toelaten dan
alternatief D.
Beoordeling
Het beoordelingskader voor dit criterium is weergegeven in Tabel 7.10. Dit beoordelingskader leidt tot de volgende beoordeling van de alternatieven:
•
alternatief D leidt tot een duidelijke afname van de reistijden; de afname bedraagt
ongeveer 25%, maar voor de relatief belangrijke verbinding tussen de aansluiting van
rijksweg 73-zuid en het bedrijventerrein is de reistijdafname relatief beperkt; dit
alternatief wordt daarom beperkt positief beoordeeld (+)
•
alternatief E leidt tot de vlotste en meest directe verbinding met de sterkste afname in
reistijden; voor de belangrijke relatie tussen de aansluiting en het bedrijventerrein
wordt de reistijd meer dan gehalveerd; dit alternatief wordt daarom zeer positief
beoordeeld {+++)
•

alternatief F ligt qua reistijd en directheid in tussen de alternatieven E en D; de
beoordeling is positief (++).
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Tabel 7.10 Categorle-mdeilng directheid resionalehootdwegenstructuur
+++

•*

*

Directheid

directheid

directheid

directheid

geen effect op

regionale

verbindingen

verbindingen

verbindingen

directheid

hoofdwegen-

wordt sterk
verbeterd;

verbeterd;

verbeterd;

verbindingen

afname reistijd

reistijdafname

aFname reistijd
ongeveei

25-50%

minder dan 25%

structuur

-

0

-

—

N.v.t.

gehalveerd

Voor wat betreft de voertuigki to meters heeft alternatief E de gunstigste score: hier worden
de minste voertuigkilometers op het onderliggend wegennet afgelegd.

7.2.4

Ontsluiting woon- en

werkgebieden

Criteria
De verschillende functies in het studiegebied en de directe omgeving van de hoofdwegen
dienen in de toekomst goed ontsloten te blijven. Een goede ontsluiting is essentieel om
de hier gevestigde functies (wonen, bedrijven en voorzieningen) te laten functioneren en
om verkeer snel de wijk te kunnen laten verlaten zodat de af te leggen afstand binnen de
woongebieden zo kort mogelijk is. Als criterium wordt gehanteerd de directheid van de
ontsluiting van de deelgebieden binnen het studiegebied.
Effectbeschri jvi ng
In Tabei 7.11 en op kaart K.3 en K.4 zijn de deelgebieden aangegeven die zijn onderscheiden bij de effectbeschrijving van de ontsluiting binnen het studiegebied. Het zijn de
gebieden met de grootste wijzigingen in de ontsluiting.
Tabel 7.11 Onderscheiden deelgebieden en functies
deelgebied
belangrijkste functies
1 . buurtschap Heystert

vronen en bed lijven

2. woonwijk Kitsltensberg

wonen

3. bed tii vent e tie in Kitsiiensberg

bed lijven en school

A. woonwijk De Kemp

wonen

5. Oude Keulsebaan e.o.

recreatie en wonen

6. St. Odge rus straal

scholen

7. woonwijk Dorderberg

wonen

8. nieuwe woningbouwlocatie Roermond

wonen

In Tabel 7.12 is een kwalitatieve beoordeling van de ontsluiting van de deelgebieden
weergegeven. Een positieve beoordeling wordt verkregen bij een directe ontsluiting op de
hoofdwegenstructuur en een negatieve beoordeling bij een indirecte ontsluiting via
andere woonwijken of via omrijbewegingen. De verkeersdruk op de hoofdwegen is omdat die elders is beoordeeld- in deze beoordeling niet meegenomen.
Tabel 7.12 Beoordeling kwaliteit ontsluiting deelgebieden
alternatief
0

D

E

F

nul

bundeling

Bos

midden

1 . Ixjurtschap Heystert

-

0

0

0

2. woonwijk Kitskensberg

•

+

+

*

3. bedrijventerrein Kitskensberg

+

-

*
-

+

A. woonwijk De Kemp

+
+

S. Oude Keulse baan e.o.

•

+

+

•

deelgebied
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attematief
0

D

E

nul

bundeling

Bos

F
midden

6 . St. Odg^ru^slraat

+

+

+

•

7. woonwijk Donderberg

+

+

•

+

8. nieuwe woningbouwlocatie Roermond

+

+

•

•

toual

+

+

+

•

deelgebied

De directe ontsluiting op het hoofdwegennet van de verschillende onderscheiden deelgebieden is bij het nulalternatief/referentiesituatie over het algemeen goed. Alleen buurtschap Heystert heeft geen directe ontsluiting op het hoofdwegennet. Gebruik moet worden gemaakt van de Mozartstraat en Beethovenstraat door de wijk Donderberg (naar de
Koninginnelaan) of de Van Heutzstraat door de wijk Kitskensberg (naar de Keulsebaan).
Bij de drie alternatieven voor de Oosttangent D, E en F wordt de St. Wirosingel afgesloten
ten zuiden van de aansluiting met de Koninginnelaan. Buurtschap Heystert krijgt een
directe aansluiting op de St. Wirosingel waardoor de ontsluiting naar de Keulsebaan verbetert. Vrachtverkeer van en naar buurtschap Heystert hoeft hierdoor niet meer door de
woonbuurten Kitskensberg en Donderberg te rijden. De routes door Kitskensberg en Donderberg blijven echter wel bestaan. Door de afsluiting van de St. Wirosingel moet verkeer
van woonwijk de Kemp omrijden voor de verbinding met Rijksweg 73-Zuid: via de N293
(Oosttangent Roermond) of via de Donderbergwegen de Koninginnelaan.
Met betrekking tot de effecten op de bereikbaarheid van woon- en werklocaties worden de
alternatieven gelijk beoordeeld (Tabel 7.12). Dit is mede het gevolg van het in de ontwerpen van de alternatieven opnemen van maatregelen om de ontsluiting van woon- en
werkgebieden te waarborgen.

Beoordeling
Het voor dit criterium gebruikte beoordelingskader is weergegeven in Tabel 7.13. Op
grond hiervan kunnen alle alternatieven als beperkt positief worden beoordeeld (+]. De
verschillen tussen de alternatieven zijn klein als gevolg van de aandahct die dit aspect
heeft gekregen bij het uitwerken van de alternatieven.
Tabel 7.13 Categorie-indeling onteluiting woon- «n werkgebieden
•++

7.3

7.3.1

Ontsluiting

slerke

woon-en

vertjetering van

werkgebieden

ontsluiting

**
lokaal sterke
verbetering van
ontsluiting

+

0

beperkte

geen effect op

verbetering van

ontsluiting

-

-

N.v.L

ontsluiting

fiets en openbaar vervoer

nets
Criteria
De hoofdroutes van het fietsnetwerk dienen te voldoen aan eisen van samenhang, directheid en veiligheid. Op deze wijze wordt een goed alternatief geboden voor de auto.
Van het fietsnetwerk wordt alleen het utilitair netwerk behandeld (zie kaart C.8).
Wijzigingen op dit netwerk worden beoordeeld. In dit netwerk is de overgang over
Rijksweg 73-Zuid ter hoogte van de Koninginnelaan niet meegenomen. Door de complexi-
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teitvan de kruispunten en de hoge cyclustijden is uitverkeersveiligheidsoverwegingde
fietser niet in de verkeerslichten regeling opgenomen. De route voor fietsers van Hoogvonderen naar het bedrijventerrein Heide- Roerstreek gaat via de wijk Donderberg en de
Heidebaan, of langs de St. Wirosingel en de Keulsebaan. De effecten op het utilitaire
fietsnetwerk zijn beschreven aan de hand van de het criterium omrijweg.
Effectbeschrijving
In Tabel 7.IA zijn de effecten op hel utilitair fietsroutenet weergegeven. De doorsneden
fietsverbindingen worden zoveel mogelijk hersteld door middel van ongelijkvloerse fietsoversteken. De locaties voor deze fietsoversteken zijn bepaald aan de hand van het
utilitair fietsnetwerk (zie kaart C.8J.
Tabel 7.14 EfFecten utilitair fietsroutenet
alternatieven
aspecten

eenheid

0
nul

omrijweg

m.

0

D
bundeling

E
bos

f
midden

350

200

250

Een gemiddelde wachttijd wordt als slecht ervaren als deze bij een met verkeerslichten
geregelde oversteek langer is dan 32 seconden en bij een ongeregelde oversteek langer is
dan 15 seconden. In Tabel 7.15 is een overzicht opgenomen van de beoordeling van
wachttijden door fietsers.
Tabe 7.15 Beoordeling {de Haes/van Zuylen 1982} oveisteekbaarheid bij verschillende gemiddelde wachttijden
(seconden)
beoordeling versteekbaarheid

geregelde oversteek

ongeregelde oversteek

gMd
reddlik

19

2

19-25

2-S

matig

25-32

8-15

slecht

32-50

15-30

>S0

)30

^ee^ slecht

In Tabel 7.16 zijn de gemiddelde wachttijden van de kruispunten in het utilitair fietsnetwerk weergegeven. De wachttijden zijn berekend op geregelde kruispunten aan de hand
van de cyclustijden, op ongeregelde kruispunten met behulp van de methode de
Haes/van Zuyien (1982).
Tabel Z.16 Gemiddelde wachttijden op kruispun ten van het utilitair

fietsroutenet
alternatieven

eenheid

0
nul

S t Wirosingel-Heinsbergerweg

sec.

44*

Ï L Wirosingel-Keulse baan

sec.

50

kruispunt

0
bundeling

1

E
bos

F
midden

6

6

6

0

0

0

Ceulsebaan - v Heuts»traal

sec

0

0

0

0

Josttangent - Keulsebaan

sec.

n.v.t.

19*

24*

24*

3osttangent - Heinsbergerweg

sec.

n.v.t.

0

0

0

' met verkeerslichten geregeld kruispunt

De wachttijden voor het nulalternatief worden beoordeeld als slecht. De beoordeling van
de wachttijden voor de geregelde kruising Oosttangent-Keulsebaan wordt als redelijk
beoordeeld.
f/u/a/ternat/ef
Door de hoge verkeersdruk is het oversteken van de Keulsebaan en St, Wirosingel in de
huidige situatie (nulalternatieQ moeilijk, de gemiddelde wachttijden zijn circa 50 seconden. Alleen op het kruispunt St. Wirosingel-Heinsbergerweg is de oversteek geregeld met
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verkeerslichten. De Heidebaan kruist de St.Wirosingel met een viaduct, parallel aan de
spoorlijn.
AlternatiefD
De route Hoogvonderen-Heide-Roerstreek wordt ter hoogte van het gasverdeelstation bij
de Heidebaan verlegd naar ten noorden van het gasverdeelstation. De af te leggen weg
wordt hierdoor circa 150 meter langer. Op het kruispunt St. Wirosingel-Heinsbergerweg
wordt de gemiddelde wachttijd iets korter (31 seconden) door de verminderde verkeersdruk. De Heidebaan kruist de St. Wirosingel met een viaduct, ter hoogte van buurtschap
Heystert komt een viaduct over de N293 (Oosttangent Roermond).
De route langs de Keulsebaan krijgt ter plaatse van de aansluiting met de N293 (Oosttangent Roermond) een omrijweg van circa 200 meter. De route langs de Heinsbergerweg
kruist de Oosttangent on gelijkvloers. Het kruispunt N293 (Oosttangent Roermond)-Keulsebaan kent een redelijke wachttijd. De verkeerslichten op het kruispunt Heinsbergerweg5t. Wirosingel vervallen.
AltematiefE
Geen wijzigingen in de fietsroutes. De Keulsebaan als in alternatief D. De route Hoogvonderen-Heide-Roerstreek blijft via de Heidebaan lopen en kruist de St. Wirosingel en de
Oosttangent on gelijkvloers. Op het kruispunt St. Wirosingel-Heinsbergerweg wordt de
gemiddelde wachttijd 31 seconden.
Alternatief F
Geen wijzigingen in de fietsroutes. De route langs de Keulsebaan wordt deels verlegd in
zuidelijke richting (als in alternatief D en E). Ter plaatse van het viaduct van de N293 met
de spoorlijn wordt gelijkvloers een fietspad aangelegd, waarmee de relatie tussen het
bedrijventerrein en Kitskensberg en Roermond in stand blijft. Wachttijden op de
kruisingen als in alternatief E.
Zuidelijk

deel

Het deel van de N293 ten zuiden van de (naar het zuiden omgebogen) aansluiting van het
westelijk deel van de Keulse baan krijgt deels een functie voor fietsverkeer. Parallel aan
de N293 (ten oosten) is een fietspad gelegen dat aansluit op de Oude Keulsebaan.
Fietsers maken hierna gebruik van het bestaande wegennet.
Beoordeling
Het beoordelingskader dat voor dit criterium is gehanteerd is opgenomen in Tabel 7.17.
Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat het fietsroutenet van een goede kwaliteit moet
zijn, een sluitende netwerk vormt en korte reistijden mogelijk moet maken.
Bij alle alternatieven is rekening gehouden met het inpassen van fietsroutes en het in
stand houden van verbindingen. Deze inspanningen zullen er bij alle alternatieven toe
leiden dat de kwaliteit van het netwerk zal verbeteren. Daartegenover staat dat voor
enkele relaties de reistijden zullen toenemen als gevolg van (met name) omrijden.
Per saldo wordt het effect op de fietsroutes voor de drie alternatieven in gelijke mate als
positief (+) beoordeeld.
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Tabel 7.17 Categorie-indeling utilitair fiets routenel

+++

7.3.2

++

+

0

utilitair

sterke

verbetering van

beperkte

seen verschil

ßetsroutenet

uitbreiding en

Retsioutenet,

(kwalitatieve)

met referentiesi-

verbetering

afname reistijden

verbetering van

tuatie

fiets route net,

fietsroutenet,

sterke afname

klein effect op

reistijden

reistijden

-

-

_.

n.v.t.

Openbaar vervoer
Criteria
Voor het beschrijven van de effecten van de alternatieven op het openbaar vervoer is
criterium gehanteerd het effect op de bestaande lijnen (kunnen die worden gehandha?'''^
en het mogelijke effect op de reistijden voor deze lijnen. Voor alle alternatieven geldt i ..
het handhaven van buslijndiensten als ontwerpuitgangs is meegenomen.
Bfectbeschi^iving openbaar vervoer
Voor het openbaar vervoer hebben eventueel noodzakelijke lijnwijzigingen en mogelijke
congestie een negatief effect op het gebruik van het openbaar vervoer en werken kostenverhogend in de exploitatie. Het effect op de kwaliteit van het openbaar vervoer is
kwalitatief beschreven aan de hand van het huidige buslijnennet (zie kaart C,5).
Door de congestie op de Keulsebaan in het nulalternatief worden de stadsbuslijn 16/17
en de streekbuslijn 78/79 gehinderd in een vlotte doorstroming. Op de Heins bergerweg is
congestie in de verkeersafwikkeling, zodat ook hier de doorstroming voor de buslijnen
78, 79 en 80 onzeker is.
Voor de drie alternatieven is op alle beschouwde wegen is de doorstroming voor het openbaar vervoer goed. Buslijnen worden niet noodzakelijkerwijs verlegd.

Beoordeling
Het beoordelingskader voor dit criterium rs weergegeven in Tabel 7.18. Het openbaar
vervoer kan bij de drie alternatieven profiteren van de verbeterde verkeersafwikkeling in
het studiegebied. De reistijd van de bussen wordt hierdoor bekort en -door de afname
van congestiekansen- minder onzeker. Voor de drie alternatieven betekent dit een
positieve beoordeling (+}.
Tabel 7.18 Categorie-Indeling openbaar veivoer

openbaar vervoer

•M-f

**

+

Sterke bekorting

bekorting reistijd

kleine bekorting

reistijd

7.4

0
geen effect

.
n.v.t

reistijd

Verkeersveiligheid
Criteria
De effecten op de verkeersveiligheid worden beschreven aan de hand van het verwachte
aantal ongevallen op de wegen in het studiegebied (zie kaart C.3]. Daarnaast wordt op de
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geregelde kruispunten het aantal opstelstroken bepaald. Bij weinig opstelstroken is het
kruispunt overzichtelijker, zijn minder weefbewegingen nodig en bij uitval van de verkeersregelinstallatie is de kans op ongevallen geringer.
Ook wordt kwalitatief gekeken naar de operationele inrichtingseisen volgens het Duurzaam Veiiig-principe.
Efféctbeschrljvlng
De verkeersveiligheid is bepaald aan de hand van landelijke kentallen die het aantal
letselongevallen per miljoen voertuigkilometers aangeven. De gehanteerde kentallen zijn
weergegeven in bijlage 3. De nfethodiek is ontwikkeld door de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De kentallen zijn bepaald aan de hand van geconstateerde ongevallen op verschillende typen wegen (Hofstra,1995 in CROW 1998). Zo is
bijvoorbeeld in de praktijk gebleken dat op autosnelwegen per miljoen voertuigkilometer
veel minder ongevallen gebeuren dan op stedelijke verkeersaders. Het aantal slachtoffers
per ongeval en hel aantal doden per 100 slachtoffers is in de effect beschrijving niet meegenomen, omdat deze kencijfers op de beoordeelde wegvakken geen onderscheidend
vermogen hebben.
In Tabel 7.19 is een indicatie van de verwachte letselongevallen op de bestudeerde wegen
weergegeven (onderzoeksgebied zie kaart C.3). De in deze tabel opgegeven aantallen
moeten niet als absolute waarde worden gezien, maar dienen alleen ter relatieve vergelijking van de verkeersveiligheid.
Tabel 7.19 Geschat aanlal letselonKcvallen per iaar 00 weKen in het studiegebied
alternatieven
D
E
bundeling
bos

0
nul

F
midden

St.Wirosinget

16

0

0

0

Keulsebaan

22

9

9

9
13

Heinsbergerweg

11

14

13

Koninginnelaan

7

8

e

S

Brede» eg- K. Doormanstr./-plein

11

12

11

11

Overige wegen

9

8

8

8

11

4

4

2

2

2

Oosnangenl-Noord
Oosltan gent-Zuid
Totaal

78

64

55

55

Index

100

83

71

71

In Tabel 7.20 is het verwachte aantal opstelstroken per kruispunt weergegeven (Goudappel Coffeng, 2000, V&W, 1999)- In het algemeen geldt: hoe meer opstelstroken per
kruispunt, hoe onveiliger het kruispunt is. Dit geldt in versterkte mate als de verkeerslichten door een defect zijn uitgevallen. Grote kruispunten met veel opstetstroken worden dan
zeer onoverzichtelijk, met name voor linksaf-bewegingen. De kans op ongevallen neemt
dan snel toe. Bij het uitvallen van de verkeerslichtenregeling op grote kruispunten is
ondersteuning door de politie noodzakelijk om het verkeer te regelen.
Tabel 7.20 Benodigde aantal ODStelstroken per kruispunt
alternatieven
kruispunt

blidl31nnI39

eenheid

0
nul

D
bundeling

E
bos

F
midden

SL Wirosingel - K- Doormanstr.

aant.

12

nvt

nvt

ntft

St. Wirosingel - Keulsebaan

aant.

rotonde

rotonde

rotonde

rotonde

5t. Wirosingel - Koninginnelaan

aant

20

9

9

9

(oninginnelaan - Rijksweg 73-Zuid

aanL

7

10

9

Oosttangenl - Rijksweg 73-Zuid

aant.

nvt

11

9

9
9
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alternatieven

kruispunt

eenheid

0
nul

D
bundeling

E
tras

F
midden

sant

nvt

10

10

10

ï o r t t a n t a n t - Keulsebaan

Het aantal opstelvakken per kruispunt is geteld (Tabel 7.21). In het algemeen geldt: hoe
minder opstelvakken, hoe eenvoudiger, en dus overzichtelijker en veiliger. Hierbij is de
volgende weging toegepast:
<10op5tetvakken:
10-12 opstelvakken:
13-15 opstelvakken:
16-18 opstelvakken:
>18 opstelvakken:

Ox
lx
2x
3x
4x

BbCl 7,21 benodigde aantal opsteistroken per kruispunt (kwalitatief, nawesing)
alternatieven
Kruispunt

eenheid

S t Wirosingel • K. Doormanstr.

0
nul

E
bos

F
midden

•

4

•

-

(oninginnelaan - ftijksweg 73-Zuid

1

3osttangent - Rijksweg ?3-Zuid

1

•

3osttangent - Keulsebaan

-

1

1

1

totaal na weging

S

3

1

1

Uitgangspunten

i

1

SL Wlrasingel - Keulsebaan
5 t Wirosingel - Koningin nelaan

D
bundeling

Duurzaam Veilig

In bijlage h zijn de operationele eisen voor de wegvakken weergegeven volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Bij het ontwerp van de alternatieven wordt zo mogelijk
rekening gehouden met deze eisen.
AlternatiefO
Alternatief O heeft het hoogste aantal berekende letselongevallen, die zich naar verwachting vooral op de St. Wirosingel en de Keulsebaan zullen voordoen.
Op het kruispunt St. Wirosingel-Koninginnelaan zijn veel opstelstroken nodig (20) om
t
verkeer te kunnen verwerken: voor de twee rechtdoorgaande richtingen drie stuks.
De inrichting van de wegen in hel studiegebied voldoet niet aan de eisen van Duurzaam
Veilig. Op de wegen ontbreekt de (overrijd ba re) middenberm en op de Keulsebaan zijn
erfontsluitinsen.
Alternatieven D, Een F
De prognose voor het aantal ongevallen op de St. Wirosingel is voor de drie alternatieven
lager dan voor het nulalternatief, maar hoger op de N293 (Oosttangent Roermond) (wordt
drukker en langer) en op de Heinsbergerweg (wordt deels een weg binnen de bebouwde
kom waardoor de ongevalskans toeneemt). Voor de drie alternatieven geldt dat een groot
aantal verkeersbewegingen zal worden afgewikkeld op een duurzaam veilig ingerichte
weg (in plaats van over het relatief onveilige stedelijke wegennet). Dit leidt voor de drie
alternatieven tot een positieve beoordeling ten aanzien van de verkeersveiligheid.
De St. Wirosingel en Keulsebaan zijn erftoegangswegen geworden zodat geen middengelejders dienen te worden toegepast en erfontsluitingen zijn toegestaan. Op deze wegen
dienen echter wel (o.a. snelheidsbeperkende) maatregelen te worden genomen om als
erftoegangsweg te kunnen fungeren. Uitgangspunt voor de effectbeschrijving is dat deze
maatregelen worden uitgevoerd.
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Op het zuidelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond) wordt geen overrijdbare
middenberm toegepast, hiermee wordt niet voldaan aan dit criterium voor Duurzaam

Veilig.
Vanuit provinciaal beleid worden alleen in de volgende situaties rotondes toegepast:
•
Een aansluiting-kruising van twee regionaal verbindende wegen;
•

Bij de komingangvan een gemeente (in verband met verlaging van de snelheid);

•

In de bebouwde kom van een gemeente (in verband met snelheid 50 km/uur en
verkeersveiligheid).
De regionaal verbindende weg N293 heeft een stroomfunctie. Kruisingen met stroomwegen worden geregeld door verkeerslichten.
In deze alternatieven zijn geen kruispunten met veel opstelvakken nodig.
Beoordeling
In Tabel 7-22 is het beoordelingskader voor het criterium verkeersveiligheid weergegeven.
Alternatief D leidt tot de kleinste afname van het aantal verkeersongevallen; bij dit alternatief blijft relatief meer verkeer aanwezig op de onveiliger stedelijke wegen. Dit alternatief wordt daarom licht positief beoordeel (+), In de alternatieven Een F neemt het
aantal verkeersongevallen sterker af en wordt meer verkeers over veiliger wegen afgewikkeld. Deze alternatieven worden daarom positiever beoordeeld (++).
Tabel 7.22 Cat^orie-indeling verkeersveiligheid
+++
verkeersveiligheid

7.5

sterke afname
verkeersonvei-

++
afname van
verkeersonvei-

+

0

gern ge afname
vetkeersonvei-

geen afname
verkeersonveiligheid

ligheid; groot

ligheid, sterke

ligheid. geringe

deel van

toename van

verschuiving

verkeer op

aandeel verkeer

verkeer naar

(duurzaam)

op (duurzaam)

(duurzaam)

veilige wegen

veilige wegen

veilige wegen

-

-

n.v.t.

Effectbeschrijving en -beoordeling uitvoeringsvarianten
Tussen de uitvoeringsvariant 1 en de basisvariant bestaat geen verschil wat betreft de
effectenbeschrijving en - beoordeling verkeer.
Tussen de uitvoeringsvariant 2 (de vorm van de aansluiting op de Keutsebaan) en de
basisvariant bestaat wat betreft de effecten beschrijving en -beoordeling wel verschil
voor de volgende criteria:
Capaciteit van kruispunten: benodigde cyclustijd;
Utilitair fietsnetwerk: omrijweg;
Utilitair fietsnetwerk: oversteekbaarheid bij kruispunten van hoofdwegen;
Verkeersveiligheid: aantal opstelvakken
Deze criteria worden hieronder beschreven.
Uitvoeringsvariant 2 heeft voor de belangrijkste verkeersrelatie (van de aansluiting
Rijksweg 73-Zuid richting bedrijventerrein Heide-Roerstreek) effect op de 'directheid' van
de verbinding. In de basisvariant volgt het verkeer op deze relatie de hoofdrichting van
het kruispunt, bij de uitvoeringsva riant niet. Uitvoeringsvariant 2 wordt voor dit criterium
dan ook minder positief beoordeeld dan de basisvariant.
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Ten opzichte van de basisvariant neemt de benodigde cylcustijd bij het kruispunt
Oosttangent-Keulsebaan toe. De score van uitvoeringsvariant 1 voor dit criterium is dus
slechter ten opzichte van de basisvariant.
Uitvoeringsvariant 2 heeft een gunstig effect op de de omrtjbeweging van de fietsroute
langs de Keulsebaan. In de basisvarianten ts deze omrijweg ongeveer 200 meter lang en
wordt in uitvoeringsvariant 2 bijna gereduceerd tot nul. Dit betekent dus dat uitvoeringsvariant 2 een betere score heeft ten opzichte van de basisvarianten. Wel neemt de
gemiddelde wachttijd voor fietsers toe bij het kruispunt Oosttangent-Keulsebaan in de
uitvoeringsvariant wat een slechtere score betekent ten opzichte van de basisvariant.
Door de kruispuntvorm in uitvoeringsvariant 2 neemt het aantal opstelstroken met 5 toe
ten opzichte van de basisvarianten. In het algemeen geldt: hoe meer opstelstroken per
kruispunt, hoe onveiliger het kruispunt is. Voor dit criterium scoort de uitvoeringsvariant
dus slechter ten opzichte van de basisvariant.
Gezien de verkeerstechnische prestatie kan worden geconcludeerd dat de basisvariant de
voorkeur verdient boven de hier beschreven uitvoeringsvariant 2. Deze voorkeur si vo
namelijk gebaseerd op de betere prestatie van de basisvariant voor het wegverkeer op de
belangrijke relatie rijksweg 73-zuid - bedrijventerrein. Het goed en vlot verbinden van het
bedrijventerrein Heide-Roerstreek met de snelweg is immers één van de doelstellingen
van de N293 (Oosttangent Roermond).

7.6

Samenvatting overzicht beoordelingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor de verschillende aspecten en criteria zoals die in dit hoofdstuk zijn beschreven.

Tabel 7.23 Overzicht beoordeDriRen ten opzichte van de referentiesituatie
aspect
criterium
verkeersafwikkeling en
bereikbaarheid

D

E

F

belasting van het wegennet: intensiteiten

0

0

0

belasting van het wegennet: i/c-verhoudingenen

+-••

++

++

directheid regionale hoofdwegen structuur

+

+•••+

ontsluiting woon- en werkgebieden

*

utilltairfietstoutenet

+

+
*

++
+
+

+

++

**

verkeersafwikkeling

Fiets en openbaar vervoer

openbaar vervoer
verkeersveliigheid
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Effectbeschrijving en -beoordeling bodem, water en landschap

Inleiding
In Tabel 8.1 is het beoordelingskader voor het thema Bodem, water en en landschap
weergegeven. Dit thema heeft twee hoofdaspecten namelijk bodem en water en het
hoofdaspect landschap, cultuurhistorie en archeologie. Elk aspect komt in dit hoofdstuk
in een paragraaf aan de orde.
Tabel 8.1 Beoordelingskadci voor het t h t m a Natuur en Landschap

Hoofdaspect

aspect

criterium

Subcriterium

bodem en water

tradem

bodemkwaliteit

Aantasting kwaliteiten multifunctionaliteit van

bodemopbouw

Doorsnijding karakteristieke bodemtypen

gro nd wateisystee m

Veranderingen in stiighoogtepalroon en

grondwaterkwaliteit

Aantasting kwaliteiten multitunctionaliteitvan
grondwatergebruik

oppervla

Veranderingen in afwateringssysteem, waterstanden en

bodem ge brui Ik
STondwater

kwel/iniifgsituatie

oppervlaktewater

tóewatenysteem

afvoercapacileit
oppervla ktekwa 11 telt
landschap,

geomorfologie

Verontreiniging van oppervlaktewater

aantasting van
geo morfologische

archeologie en

elementen

cultuurhistorie
landschap

samenhang tussen de
elementen en tussen
gebied en gebruik

cultuurhistorie en

aantasting van

archeologie

cultuurhisloiische
elementen en bod erna rchlef

8.2

Bodem
Criteria
E)e effecten op het aspect bodem worden beschreven aan de hand van de twee criteria
bodemkwaliteit en bodemopbouw.
De bodemkwaliteit wordt beschreven als de mate waarin aantasting van de (milieuhygiënische) bodemkwaliteit en de multifunctionaliteit van het bodemgebruik optreedt.
Hieronder wordt verstaan de veranderingen in de bodemkwaliteit door de voorgenomen
activiteit met betrekking tot de meest relevante parameters, zoals: PAK, minerale olie en
zware metalen (As, Cd, Hg, Cu, Cr, Ni, Pb en Zn) en de belasting van de bodem met verziltende, verzurende en eutrofiërende sloffen (chloride, stikstof- en zwavelverbindingen).
De effecten op de bodemopbouw wordt beschreven als de mate van doorsnijding van
gebieden met karakteristieke bodemtypen.

8.2.1

Bodemkwatiteit
Effectbeschrijving
De bodemkwaliteit in de bermen wordt aangetast door hef contact met spatwater en runoff waarin verontreinigingen van het verkeer aanwezig zijn (en strootzouten in de
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winterperioden). Deze verontreinigingen zijn hoofdzakelijk gebonden aan deeltjes. Het
relateren van de verandering in de bodemkwaliteit aan de verkeersintensiteit is vrijwel
onmogelijk, omdat deze afhankelijk is van een veelvoud aan parameters waaronder
auto/vrachtauto-type, leeftijd auto's, snelheid, aard van het wegdek, bodemsoort berm,
afbraak van organische verontreinigingen, en andere. Uit onderzoek is gebleken dat de
kwaliteitvan run-offwater varieert van de streefwaarde tot de interventiewaarde voor
verschillende stoffen. De bodemkwaliteit op de lange termijn kan verslechteren tot zelfs
de interventiewaarde voor met name enkele ïware metalen en PAK's. De grootste toename
van verontreiniging zal met name in de toplaag van de bodem optreden (tot 0,5 ä 1 m maaiveld). Vanwege de veelheid aan factoren die de verandering van de bodemkwaliteit
bepalen is het effect gekwantificeerd als de oppervlakte berm dat in contact met de
verontreiniging kan komen. Het belangrijkste invloedsgebied bevindt zich tot circa 5
meter uit de wegrand. Daarbuiten kan de bodem als gevolg van verwaaiing eveneens in
lichte mate vervuilen. Dit effect is echter niet meegenomen in de effectbeschrijving.
Voor de effectbeschrijving wordt aangenomen dat eventueel aanwezige zaksloten en
andere infiltratievoorzieningen (Keu(sebaan) binnen het berekende aangetast oppervlak
gelegen zijn. De toplaag van de zaksloten (sliblaag) alsmede de daarin geconcentreer
verontreiniging zal periodiek verwijderd worden. Voor de overige infiltratievoorzieningen
zullen eveneens onderhoudsmaatregelen getroffen worden.
Alle alternatieven
Dit effect treedt op bij alle alternatieven, maar hoe langer het tracé, hoe groter het
oppervlak waarop het effect optreedt. Bij de beoordelingen moet rekening worden
gehouden met het feit dat alternatief D ca. 500 m l langer is dan alternatief E en ca. 340
m l langer is dan alternatief F.

8.2.2

Bodemopbouw
AtternatiefO
Dit alternatief heeft geen effect op de aantasting van de karakteristieke bodemtypen.
Alternatieven D, f, F en Zuid
Als gebieden met karakteristieke bodemtypen worden het beekdal van de Maasnielderbeek en het glooiend dekzandgebied beschouwd. Ten aanzien van de Maasnielderbe
wordt de doorsnijding van het beekdal als negatief beschouwd en ten aanzien van het
dekzandgebied wordt de doorsnijding van heuvels als negatief beschouwd. Het effect is
gekwantificeerd als het oppervlak dat aangetast wordt door de aanleg van de weg.
Gezien de bundeling van D met de spoorlijn is het aannemelijk dat in dit gebied reeds
aantasting heeft plaatsgevonden van de bodemopbouw.
In onderstaande tabel zijn de effecten gekwantificeerd. In deze tabel is de beoordeling
voor de referentiesituatie op nul gesteld. Voor het zoekgebied is dat inderdaad hetgevat;
uiteraard is het zodat (de bodem in) de stedelijke omgeving van de infrastructuur die in
de referentiesituatie het verkeer moet verwerken wordt beïnvloed door de emissies van
het wegverkeer. Dit effect is echter hier verwaarloosd en voor de onderlinge vergelijking
van de alternatieven niet van belang.
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Tabel 6.2 Effect bodemkwaliteit en bodemopbouw
D

alternatieven
E

bundeling

bos

D. E en F

deelaspecten

eenheid

0
nul

F
midden

bodemkwaliteil

ha

0

2.2

1.8

1.8

1.6

bodemopbouw

ha

0

3.0

6.1

6.2

6.1

Zuid

Beoordeling
label 8.3 Cateftorie-indeling bodemkwaliteit
+++
bodemkwaliteit

++

+

geen
verandering in
bodemkwalit«il

n.v.t

-

0

-

-

totale

totale

totale

oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

<lha

1-2 ha

2-3

In Tabel 8.3 is de categorie-indeling van het deelaspect bodemkwaliteit weergegeven.
Voor de alternatieven Een F geldt dat de bodemkwaliteit binnen een oppervlakte van 1,8
ha wordt aangetast en is de score negatief (-). In alternatief D wordt 2,2 ha aangetast. Dit
betekent een zeer negatieve score (—).
Tabel 8.4 Catefforle-i ndellnR bodemopbouw
•+•
bodemopbouw

++
n.v.L

+

-

0
geen
aantasting
karakteristieke
bodemtypen

~

—

oppervlakte

oppervlakte

van 0-2 ha

van 2-4 ha

oppervlakte
> 4 ha wordt

wordt

wordt

aangetast

aangetast

aangetast

In Tabel 8.4 is de categorie-indeling voor het deelaspect bodemopbouw weergegeven. In
de alternatieven E en F wordt meer dan 6 ha aan karakteristieke bodemtypen doorsneden.
Dit betekent voor beide alternatieven een zeer negatieve score (—). In alternatief D wordt
3 ha aan karakteristieke bodemtypen doorsneden. Dit betekent een negatieve score (~).

8.3

Grondwater
De effecten op het aspect grondwater worden beschreven aan de hand van de criteria
grondwatersysteem en grondwaterkwaliteit.

8.3.1

Grondwatersysteem
Criterium
Het grondwatersysteem wordt beschreven ais de mate waarin permanente en tijdelijke
veranderingen in het huidige stijghoogtepatroon van het freatische en eerste watervoerend pakket en in de kwel/inzijgsituatie of kwelintensiteiten optreden.
EfTectbe5chri|v1iig
Alternatieven D, E, F en Zuid
Voor de beschrijving van de effecten op het stijghoogtepatroon is uitgegaan van de
volgende gegevens;
•
•

blj(I137van239

waterstandgegevens in de Maasnielderbeek
grondwaters tand gegevens in een brandput langs de Keulsebaan

proiectnr. 111463-R-lU
auguslu« 2002. dcfinilief
mef dcflnttlat reserve.doï

MER H293 (OostUngcnt Roermond)
Hoofdrapport

•
•

oranjewoud

grondwaterstandgegevens van TNO en
berekende grondwaterstandgegevensvan IWACO,

Het stijghoogtepatroon kan plaatselijk veranderen door een storing in de stroming als
gevolg van de aanwezigheid van een niet doorlatend kunstwerk. Het diepste deel van de
geplande kunstwerken in de verschillende alternatieven zat zich mogelijk 0,5 m tot 1 m
onder de grondwaterspiegel bevinden. Gezien de geringe penelratiediepte en het relatief
geringe oppervlak van het object zal deze verstoring een verwaarloosbaar klein effect op
het stijghoogtepatroon veroorzaken (zeker ook in verhouding tot seizoensfluctuaties van
meer dan 0,5 m die op kunnen treden). Derhalve wordt gesteld dat een permanente
verandering in het stijghoogtepatroon hierdoor niet zal optreden.
Een tijdelijke verandering als gevolg van de noodzaak van toepassing van een grondwaterbemaling tijdens de realisatie van de kunstwerken kan wel optreden. Het effect is
gekwantificeerd middels de oppervlakte van hel beïnvloedingsgebied. Het beïnvloedingsgebied is berekend met de formule van Sichardt: R=3000(pVk, waarin (p gelijk is aan de
grond waterstand verlaging (is maximaal 1 m) en k gelijk is aan de doorlatend heidscoc
ciënt (m/s) van de bodem.
In alternatief Zuid wordt een fietsbrug en fietstunnel aangelegd. Het weggedeelte onder
de fietsbrug komt te liggen op een maaiveld hoogte van + 22,75 m NAP. Voor het
aanleggen van de fundering voor de fietsbrug is een grondwaterstandverlaging van
maximaal 1 m nodig, uitgaande van een grondwaterstand van +22 m NAP. Het beinvloedingsgebied bedraagt op deze locatie circa 72 meter van het centrum van de bronbemaling (de doorlatendheid bedraagt ter plaatse ongeveer 50 m / d ' " door de aanwezigheid
van de formatie van Veghel, Sterksel en Kreftenheye).
Het maaiveld ter plaatse van defietstunnel bedraagt ongeveer + 25 m NAP. Uitgaande van
een ontgravingdiepte van 5 meter en een grondwaterstand van + 20 m NAP is een
grondwaterstandverlaging van maximaal 1 meter nodig. Ook hier bedraagt het beinvloedingsgebied ter plaatse 72 meter van het centrum van de bouwput. Het totale beinvloedingsgebied voor het alternatief Zuid bedraagt dus ongeveer 32500 m^ (fietsbrug en
fietstunnel).
Voor de aanleg van de overkluizing spoorlijn/Heidebaan (in alternatief D t / m F) zal ge,
grondwaterstandsverlaging nodig zijn omdat de onderkant van dit kunstwerk op ongeveer
-f 26 m NAP komt te leggen, ver boven de grondwaterspiegel.
Ten behoeve van de aanleg van de kunstwerken Viaduct Terbaanseweg' (fundering) en
'duiker en brug (fundering) Maasnielderbeek' zal een grondwaterstandsverlaging van
circa 1 m middels een bronbemaling gerealiseerd moeten worden. Het maaiveld ligt hier
op ongeveer+22,5 m NAP en de grondwaterspiegel op ongeveer + 22 m NAP. Voorde
aanwezige deklaag ter plaatse van de Terbaanseweg en Maasnielderbeek wordt gerekend
met een k-waarde van circa 5 m/d. Het beïnvloedingsgebied ter plaatse van deze
kunstwerken zal tot circa 22 m van het centrum van de bouwput reiken. Het beïnvloedingsgebied op deze locaties zal circa 1520 m' beslaan. Het totale beinvloedingsgebied
voor alternatief E bedraagt 3040 m', omdat binnen dit alternatief zowel het kunstwerk
viaduct Terbaanseweg' (fundering) als 'duiker en brug (fundering) Maasnielderbeek'
worden gerealiseerd. In alternatief D wordt het kunstwerk 'duiker en brug (fundering)
Maasnielderbeek' gerealiseerd en bedraagt het beinvloedingsgebied 1520 m'.
In alternatief F wordt naast de aanleg van 'duiker en brug (fundering) Maasnielderbeek'
een tunnel aangelegd (kruising Heystertbaan). Het maaiveld van weg (N 293) die de
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tunnel overkluist ligt op circa +28,5 m NAP. Uitgaande van een grondwaterstandvan
+21,5 m NAP en een ontgavingsdiepte van 6 meter beneden maaiveld is een grondwaterstandsverlaging van ongeveer maximaal 1 meter nodig. Het beinvloedingsgebied van
deze locatie bedraagt 72 meter van het centrum van de bouwput (k= 50 m/d). Het totale
beinvloedingsgebied bedraagt dus 17800 m ^
Bij bovenstaande berekeningen is geen rekening gehouden met gunstige extra maatregelen, zie onderstaande alinea,
In de oevers van de Maasnielderbeek is hydrologisch gevoelige vegetatie gelegen.
Uitvoering van de tijdelijke bemaling ten behoeve van de realisatie van de duiker en brug
zou zonder hel treffen van extra maatregelen gevolgen kunnen hebben voor deze
vegetatie. Door middel van bijvoorbeeld de toepassing van een retourbemaling, een
peilverhoging, de uitvoering van de werkzaamheden buiten het groeiseizoen van de
planten (winter) of alternatieve uitvoeringswijzen, kan het effect geminimaliseerd worden.
Er wordt derhalve geen extra negatief effect toegekend als gevolg van de aanwezigheid
van de gevoelige vegetatie.
In de effectbeoordeling is ervan uitgegaan dat gezien het relatieve geringe beïnvloedingsgebied, de geringe grondwaterstanddaling en het toepassen van maatregelen en/of alternatieve uitvoeringswijzen om ter plaatse van de hydrologisch gevoelige vegetatie een
grondwaterstandsdaling te voorkomen {eis provincie: maximaal 50 mm in groeiseizoen en
maximaal tot laagst voorkomende grondwaterstand in winterseizoen), door de provincie
een vergunning verleend zal worden voor uitvoeringvan een tijdelijke bronbemaling.
Ook de ingravingen binnen de alternatieven D, E, F en Zuid zullen vanwege de lage
grondwaterstand boven het grondwaterniveau gelegen zijn en derhalve geen invloed
hebben op het stijghoogtepatroon.
Het mogelijke effect van een verandering in de kwel of inzijgsituatie op het stijghoogtepatroon is niet gekwantificeerd binnen dii criterium. Plaatselijk zal een verandering
optreden. Regionaal gezien zal de verandering verwaarloosbaar klein zijn.
Effectbeschrijving kwel/inzijgsituatie
Algemeen
Dit criterium beschrijft het effect van de verandering in de kwel/inzijgsituatie.
Voor wat betreft de veranderingen in inzïjgsituaties gaat het om het niet beschikbaar
komen van neerslagwater dat op verhardingen valt ten behoeve van de grondwateraanvulling. Zuiveringschap Limburg heeft voor alle nieuwe alternatieven de voorkeur
uilgesproken voor infiltratie van het neerslagwater dat op de verhardingen valt. Indien
infiltratie technisch niet mogelijk is, dient afvoer naar de RWZI via een verbeterd
gescheiden stelsel overwogen te worden. Infiltratie kan plaatsvinden in bermen en
zaksloten of bijvoorbeeld door middel van ondergrondse infiltratiekoffers of-riolen.
Gezien de eenvoud (en de uitzonderingsregel die binnen het Lozingsbesluit Bodembescherming geldt voor infiltratie in de kant van de weg) gaat de voorkeur uit naar toepassing van zaksloten. De bodem van zaksloten zal als gevolg van vervuiling en transport van
fijne deeltjes dichtslibben en de infiltratiecapaciteit zal hierdoor in de loop van de tijd
afnemen. Zaksloten zullen derhalve met regelmaat gereinigd moeten worden. Als gevolg
van het Lozingsbesluit Bodembescherming zullen bij de aanleg van infiltratiekoffers ofriolen randvoorwaarden gesteld worden ten aanzien van het terugdringen van de
belasting van het grondwater met verontreinigingen. Ondanks extra voorzieningen kan de
noodzaak van periodieke reiniging ook voor deze systemen niet uitgesloten worden. De
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infiltratievoorzieningen hebben veelal een overstortmogelijkheid, indien als gevolg van
verstopping of extreme langdurige regenval de infiltratiecapaciteit onvoldoende is.
Afhankelijk van de ligging van het systeem zal de overstort aan het rioolstelsel of het
oppervlaktewater gekoppeld worden. Ten aanzien van hel oppervlaktewater is in het
noordelijk deel de Maasnielderbeek aanwezig. De kans op overstorten op de Maasnielderbeek dient echter geminimaliseerd te worden (maximaal 1 keer per 25 jaar). De grootte
van infiltratievoorzieningen dienen daarop uitgelegd te worden.
Als gevolg van de directe afvoer van neerslag van verhardingen naar bermen en zaksloten
of naar ondergrondse infiltratievoorzieningen, zal het verdampingsoppervlak kleiner zijn
dan bij de bodembedekking in de huidige en autonome situatie van 2020. Naar verwachting zal meer neerslagwater ter beschikking van het grondwater komen dan in de huidige
situatie.
Hieronder wordt per alternatief aangegeven welke uitgangspunten zijn gehanteerd ten
aanzien van de aansluiting van wegen op rioolstelsels en infiltratievoorzieningen:
Alternatief O
Afvoer van neerslagwater gebeurt bij het nulalternatief:
ter plaatse van de St. Wirosingel-Noord: afvoer van een groot deel van de neerslag
naar bermsloten (met overstort op Maasnielderbeek) en afvoer van een klein deel via
het rioolstelsel naar de RWZI;
ter plaatse van de 5t. Wirosingel-Zuid: afvoer van alle neerslag via het rioolstelsel
naar de RWZI;
ter plaatse van de Keulsebaan: afvoer van een deel van de neerslag via het rioolstelsel naar de RWZI en een deel van de neerslag naar bermen.
Alternatieven D, E, F en Zuid
Voor wat betreft de veranderingen in kwelsituaties of kwelintensiteiten gaat het met name
om de aantasting van de kwelzones. Volgens de Hydrologische systeemanalyse Noord- en
Midden-Limburg van IWACO is een kwelzone gelegen in het beekdal van de Maasnielderbeek. Het effect is gekwantificeerd als de oppervlakte aangetaste kwelzone, wat circa
7200 m' voor alternatief E bedraagt. Aangezien alternatieven D en F buiten de kwelzone
zijn gelegen zal voor deze alternatieven geen aantasting van kwel optreden, In het gebied
ten noorden van het beekdal van de Maasnielderbeek en in het beekdal zelf is de
doorlatendheid van de bodem matig te noemen en ligt de grondwaterstand op een niveau
van maaiveld tot circa 1,5 m -maaiveld. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of ter
plaatse van het hoger gelegen maaiveld bij de aansluiting met Rijksweg 73-Zuid zaksloten
toegepast kunnen worden. Voor het overige deel van dit traject zal afvoer via goten naar
zaksloten of infiltratievijvers in het zuidelijk gelegen dekzandgebied een optie kunnen
zijn. Voor dit noordelijk deel zal de aanleg van een overstortmogelijkheid (in extreme
situaties) naar de Maasnielderbeek waarschijnlijk noodzakelijk zijn.
De overige tracédelen zijn in matig tot goed doorlatende gronden gelegen en de grondwaterstanden zijn voldoende laag. Hier zal infiltratie via bermen en zaksloten kunnen
plaatsvinden. Ten zuiden van de Keulsebaan zijn geen waterlopen aanwezig. De grootte
van het stelsel van zaksloten zal hierop uitgelegd moeten worden.
Ter plaatse van de aansluitingen met de Keulsebaan zal eveneens infiltratie via bermen en
zaksloten kunnen plaatsvinden.
Er wordt vanuit gegaan dat binnen deze alternatieven al het neerslagwater van verhardingen afgevoerd wordt naar infiltratievoorzieningen.
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In onderstaande tabel zijn de effecten gekwantificeerd.
Tabel 8.5 Effecten grond watersysteem
alternatieven
deelaspecten

0
nul

Eenheid

uerandering stlj^hoat^epatroon
i/eranderinj! kwel

m2
m2

0

D

E

bundeling

bos

1520
0

0

D. E en F

F
midden

Zuid

30AO

17800

32500

7200

0

0

Ook de ingravingen binnen de alternatieven D, E, F en Zuid zullen vanwege de lage
grondwaterstand boven het grondwaterniveau gelegen zijn en derhalve geen invloed
hebben op het stijghoogtepatroon.
Hel mogelijke effect van een verandering in de kwel of inzijgsituatie op het stijghoogtepatroon is niet gekwantificeerd binnen dit criterium. Plaatselijk zal een verandering
optreden. Regionaal gezien zal de verandering verwaarloosbaar klein zijn.
Conclusie ten aanzien verandering kwel
Gezien de bodemopbouw en grondwaterstanden kan naar verwachting bij alle alternatieven al het neerslagwater van verhardingen afgevoerd worden naar infiltratievoorzieningen. Gezien de afname van het verdampingsoppervlak ten opzichte van de bodembedekking in de huidige en autonome situatie van 2020, zal naar verwachting als gevolg van de
aanleg van infiltratievoorzieningen binnen de alternatieven mogelijk meer water ter
beschikking van het grondwater komen dan in de huidige en autonome situatie.
Aangezien een cijfermatige onderbouwing in dit stadium niet te geven is (afhankelijk van
een veelvoud aan onbekende parameters en gegevens uit niet uitgevoerde praktijktesten
met bijvoorbeeld lysimeters), en voor enkele tracédelen de technische mogelijkheid nog
niet geheel vast staat, wordt er binnen de effectbeschrijving vanuit gegaan dat de
grondwateraanvuliing bij alle alternatieven niet kleiner is dan in de huidige situatie.

Veranderingen in het grondwaterstromingspatroon treden bij geen enkel alternatief (en
hun kunstwerken) op. Dit vanwege de lage ligging van de grondwaterspiegel. Ook de
kunstwerken Viaduct Terbaanseweg' (fundering) en 'duiker en brug (fundering) Maasnielderbeek', die tot 0,5 m a 1 m onder de grondwaterspiegel gelegen zijn, zullen geen
merkbare verstoring in het grondwaterstromingspatroon veroorzaken.

Beoordeling
Tabel 8.6 CateRorie-indelinK R rond w a t e r s « eem
+++

•+

+

0

-

~

tijdelijke

lijdelijke

tijdelijke

stijghoogte-

stijghoogte-

stijghoogte-

verandering

verandering

veran dering

binnen een

binnen een

binnen een

aantasting

oppervlakte

oppervlakte

oppervlakte

kwelinnes

van £ 3 0 4 0 m'

van < 17800

i17800

geen

geen
aantasting van
kwelzones

tijdelijke

tljdellike
verandering
stijghoogtepatroon/

n.v.t

geen tijdelijke
verandering
stijsboogtepatroon

•

geen
aantasting van
kwelzones

aantasting van
kweliondes

m'

aantasting van
7200 m'
kwelïone

Tabel 8.6 geeft de categorie-indeling voor het aspect grondwatersysteem weer. De score
wordt bepaald aan de hand van de combinatie van de deelaspecten 'tijdelijke verandering
stijghoogtepatroon' en 'aantasting van kwelzones'.
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Voor het alternatief D en E gelden dat binnen een totale oppervlakte van 3040 m^ een
tijdelijke stijghoogteverandering optreedt. Dit betekent dus een enigszins negatieve score
(-). In alternatief F vindt een tijdelijke aantasting van een kwelzone van 7200 m^en een
tijdelijke stijghoogteverandering binnen een oppervlakte van 17800 m^ plaats. Dit
betekent dus een negatieve score (—).

8.3.2

Grondwaterkwaliteit
Criteria
De grondwaterkwaliteit wordt beschreven als de mate waarin aantasting van de grondwaterkwaliteit en de multifunctionaliteit van het grondwatergebruik optreedt. Hieronder
worden verstaan de veranderingen in de grondwaterkwaliteit door de voorgenomen
activiteit met betrekking tot de meest relevante parameters, zoals PAK's, minerale olie,
'zware' metalen (As, Cd, Hg, Cu, Cr, Ni, Pb en Zn) en de belasting van het grondwater met
verziltende, verzurende en eutrofiërende stoffen (chloride, stikstof- en zwavelverbtndingen).
Effectbesch rljving

Algemeen
De bodemkwaliteit in de bermen wordt aangetast door het contact met spatwater en runoff waarin verontreinigingen van het verkeer aanwezig zijn (+strooizouten in wintertijden).
Deze verontreinigingen zijn hoofdzakelijk gebonden aan deeltjes. Deze deeltjes zullen
achterblijven in de toplaag van de berm en bermsloot of grotendeels afgevangen worden
in de inlaatvoorziening (o.a. zandvanger) van het infiltratiesysteem. (Zoals reeds eerder
gemeld, zullen als gevolg van hel Lozingsbesluit Bodembescherming bij de aanleg van
infiltratiekoffers of -riolen randvoorwaarden gesteld worden ten aanzien van het
terugdringen van de belasting van het grondwater met verontreinigingen.) Een klein deel
van de verontreiniging zal oplossen in het neerslagwater en meegevoerd worden naar het
grondwater. Strooizouten zullen wel voor een groot deel naar het grondwater afgevoerd
worden.
Het relateren van de verandering in de grondwaterkwaliteit aan de verkeersintensiteit is
vrijwel onmogelijk, omdat deze afhankelijk is van een veelvoud aan parameters waar,
der auto/vrachtauto-type, leeftijd auto's, snelheid, aard van het wegdek, bodemsoort
berm, afbraak van organische verontreinigingen, grondwaterstroming, en andere. Uit
onderzoek is gebleken dat de kwaliteitvan run-offwater varieert van de streefwaarde tot
de interventiewaarde voor verschillende stoffen. Een groot deel van de verontreiniging zal
vastgehouden worden door de bodem. Een klein deel zal terecht komen in het grondwater. De grondwaterkwaliteit op de lange termijn kan verslechteren. De interventiewaarde
zal waarschijnlijk nooit bereikt worden voor één of meerdere parameters.
Vanwege de veelheid aan factoren die de verandering van de grondwaterkwaliteit bepalen
en omdat via de bodem in de berm de voeding naar het grondwater plaats zal vinden, is
het effect gekwantificeerd als de oppervlakte berm dat in contact met de verontreiniging
kan komen. Het belangrijkste invloedsgebied bevindt zich tot circa 5 m uit de wegrand.
Daarbuiten kan de bodem als gevolg van verwaaiing eveneens in lichte mate vervuilen. Dit
effect is echter niet meegenomen.
Dit effect treedt op bij alle alternatieven, maar hoe langer het tracé, hoe groter het
oppervlak waarop het effect optreedt. Voor de effectbeschrijving wordt aangenomen dat
eventueel aanwezige zaksloten en andere infiltratievoorzieningen (Keulsebaan) binnen
het berekende aangetast oppervlak gelegen zijn. De toplaag van de zaksloten (sliblaag)
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alsmede de daarin geconcentreerde verontreiniging zal periodiek verwijderd worden. Voor
de overige infiltratievoorzieningen zulten eveneens onderhoudsmaatregelen getroffen
worden. Ten aanzien van de beperking van vervuiling van het grondwater met oplosbare
stoffen als bijvoorbeeld strooizouten en onkruidbestrijdingsmiddelen, worden preventiemaatregelen genomen.
Naast verandering van de grondwaterkwaliteit langs het trace van de verschillende
alternatieven kan een permanente of tijdelijke verandering in de grondwaterhuishouding
aanwezige verontreinigingslocaties (met name vuilstortplaatsen) beïnvloeden. Er ligt
1500 meter van de rand van het studiegebied een voormalige vuilstort en voor zover
bekend zijn er geen verontreinigingslocaties in het studiegebied gelegen. Aangezien het
effect van de alternatieven een tijdelijke en zeer beperkte verandering van het stijghoogtepatroon is, wordt aangenomen dat dit geen invloed heeft op de voormalige vuilstortplaats.
In onderstaande tabel wordt per alternatief aangegeven hoe groot het effect is op het
criterium grondwaterkwaliteit. De effect beschrijving komt overeen met de beschrijving
van het effect ten aanzien van het criterium bodemkwaliteit. Dit omdat de oorzaak van
verontreiniging, namelijk contact met run-off, gelijk is.
Tabel 8.7 Effecl jrondwaterkwaliteit
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Tabel 8.8 Cate Eori e-in deling trondwaterkwalileit
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De effecten van de alternatieven op het aspect grondwaterkwaÜteit zijn gelijk aan de
effecten op het aspect bodemkwaliteit. Om deze effecten niet dubbel mee te laten teil
wordt het aspect grondwaterkwaliteit niet meegenomen in de beoordeling.
Uit de effectbeschrijving voor alle alternatieven volgt dal de enige voormalige stortplaats,
die 1500 meter buiten het studiegebied ligt, niet wordt beïnvloedt door een tijdelijke
stijghoogteverandering in het studiegebied. Dit deelaspect is daarmee niet onderscheidend voor de alternatieven die allemaal neutraal scoren (O, Tabel 8.8].
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Oppervlaktewater
De effecten op het oppervlaktewater worden beschreven middels de criteria oppervlaktewatersysteem en oppervlaktewaterkwaliteit,

8.4.1

Opper^aktewatersysteem
Criteria
Het oppervlaktewatersysteem wordt beschreven als de mate waarin het waterhuishoudkundig oppervlaktewatersysteem beïnvloed wordt. Hieronder worden verstaan de effecten
op het afwateringssysteem van het doorsnijden en/of omleggen van waterlopen en de
veranderingen van de huidige waterstanden en afvoercapaciteit van de oppervlaktewateren.
Effectbesch rij ving
Alle

alternatieven

Effecten op het afwateringssysteem treden bij geen van de alternatieven op.
Als hoofdwatergang is in het zoekgebied uitsluitend de Maasnielderbeek gelegen. Door
het aanbrengen van een duiker in de alternatief D en een brug in de alternatieven E en F
wordt het afwateringssysteem gehandhaafd.
AlternatiefO
Ter plaatse van de St. Wirosingel-Noord stroomt een groot deel van de neerslag naar
bermsloten. Deze bermsloten hebben een overstort op de Maasnielderbeek. In de huidige
situatie zal een deel van de neerslag infiltreren en een deel afstromen naar de Maasnielderbeek. Neerslag van de overige wegen wordt opgevangen in het rioolstelsel of zal
infiltreren in de bermen (zie ook criterium grondwater). De hoeveelheid af te voeren water
zal in de toekomst niet toenemen.
Alle nieuwe

alternatieven

Zuiveringschap Limburg heeft voor alle nieuwe alternatieven de voorkeur uitgesproken
voor infiltratie van hel neerslagwater dat op de verhardingen valt. Indien infiltratie
technisch niet mogelijk is, dient afvoer naar de RWZI via een verbeterd gescheiden stelsel
overwogen te worden. Zoals in §8.3 reeds besproken is, wordt binnen de alternatieven
uitgegaan van inHltratievan het neerslagwater van alle verhardingen. Aangezien de
infiltratiemogelijkheden in het gebied ten noorden van de Maasnielderbeek en het
beekdal zelf waarschijnlijk slechter zijn, zal voor dit noordelijk deel de aanleg van een
overstortmogelijkheid (in extreme situaties) naar de Maasnielderbeek waarschijnlijk
noodzakelijk zijn. De ontwerprichtlijn is dat een overstort van water slechts 1 keer per 25
jaar mag voorkomen. Voor de overige tracédeien binnen de varianten wordt uitgegaan van
volledige infiltratie van het neerslagwater in het gebied.
Alternatieven O t/m F
De ontwerprichtlijn is dat een overstort van water van de zaksloten naar de Maasnielderbeek slechts 1 keer per 25 jaar mag voorkomen. Dit betekent dat 1 keer in de 25 jaar een
overstort op de Maasnielderbeek van naar verwachting enkele tientallen kuubs per etmaal
voor zal komen. Bij een neerslagintensiteit, waarbij dit voorkomt, zal de afvoer van de
Maasnielderbeek reeds extreem zijn, zodat de extra hoeveelheid water uit de zaksloten
van de N293 (Oosttangent Roermond) slechts een geringe extra negatieve bijdrage zal
leveren.
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Als gevolg van deze ontwerpeis (mitigerende maatregel) wordt het effect als verwaarloosbaar klein beschouwd.
Beoordeling
Tabel 8-9 CatCKOrie- ndelin^ oppervlaktewatersys eem
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druk op de waterhuishouding

Uit de elfectbeschrijving volgt dat de Maasnietderbeek in de alternatieven D t/m F niet
merkbaar beïnvloed zal worden door de overstortende hoeveelheid water. Oe alternatieven scoren allen neutraal (O, Tabel 8.9). Dit deelaspect is niet onderscheidend voor de
alternatieven-

8.4.2

Oppenftaktewaterkwaliteit
Criteria
De oppervlaktewaterkwaliteit wordt beschreven als de mate waarin verontreiniging
optreedt van het oppervlaktewater. Hieronder wordt verstaan de veranderingen in de
huidige oppervlaktewaterkwaliteit door de voorgenomen activiteiten met betrekking tot
de meest relevante parameters, zoals: PAK's, minerale olie en 'zware' metalen (As, Cd, Hg,
Cu, Cr, Ni, Pb en Zn) en de belasting van het oppervlaktewater met verzittende, verzurende
en eutrofiërende stoffen (chloride, stikstof- en zwavelverbindingen).
EfFectbeschrijving
Atle alternatieven
Oe afvoer van neerslag van verhardingen is beschreven in paragraaf 8.2. Het neerslagwater kan verontreinigd zijn. Een groot deel van de verontreiniging zal achterblijven in de
bodem van de zaksloot. Een klein deel van de verontreiniging zal oplossen in het water en
in het overstortende water aanwezig kunnen zijn. De oppervlaktewaterkwaliteit wordt
beïnvloed door de vermenging met overstortend water. De beïnvloeding van de kwaliteit
van het water is afhankelijk van een veelvoud aan factoren. Het effect is derhalve niet te
relateren aan een verandering in de concentratie van verontreinigende stoffen. Het effect
is daarom gerelateerd aan de hoeveelheid overstortend water. Gezien de ontwerprichtlijn,
dat een overstort van water van de zaksloten naar de Maasnietderbeek slechts 1 keer per
25 jaar mag voorkomen, wordt het effect als verwaarloosbaar klein beschouwd.
Beoordeling
Tabel 8.10 Cateftorie-indelins oppervlakte waterkwaliteit
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De alternatieven scoren allen neutraal voor dit aspect (0. Tabel 8.10). Het aspect kwaliteit
oppervlaktewater is niet onderscheidend voor de alternatieven.

8.5

Geomorfolo^e
Geomorfologie beschrijft de vorm van het aardoppervlak. In de effectbeschrijving gaat het
bi) het aspect geomorfologie om twee punten, namelijk het oppervlak waarover de vorm
wordt aangetast en de mate van die aantasting. Het oppervlak wordt gekwantificeerd in
het aantal vierkante meters waarover grondverzet plaatsvindt. Hierbij geldt dat hoe langer
het alternatief hoe groter het oppervlak en daarmee hoe groter de aantasting. Dit aspect
is reeds beschreven bij het aspect bodem (§8.2).
De inhoud van de aantasting (de hoeveelheid grondverzet) wordt bepaald door de mate
van insnijdingen en ophogingen van het aardoppervlak als gevolg van de aanleg van de
N293 (Oosttangent Roermond). Daarnaast is van belang welke geo morfologisch e
elementen worden aangetast en hoe kenmerkend en waardevol deze elementen zijn.
Hierbij gaat het met name om de terrasrand langs het dal van de Maasnielderbeek en het
glooiend dekzandgebied ten zuiden van de Keulsebaan.
Tot slot heeft de aantasting van de vorm ook een visueel aspect: aantasting van de vorm
van het aardoppervlak kan op meerdere schaalniveaus invloed hebben op het landschapsbeeld. Dit visuele aspect is meegenomen bij de beschrijving van de effecten op het
landschap (§8.6).
Criteria
In de effectbeschrijving en beoordeling worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve
aspecten meegenomen. Bij de kwantitatieve beschrijving van de effecten is gekeken naar
de lengte van geomorfologische elementen die verloren gaan. De beschrijving van de
kwalitatieve effecten betreft de mate waarin de kenmerkende geomorfologische
elementen worden aangetast.
Effectbeschrijving
In het noordelijk deel is met name het kenmerkende hoogteverschil tussen het dal van de
Maasnielderbeek en de steilrand van belang; in het zuidelijk deel van het studiegebied
zijn de karakteristieke dekzandwelvingen belangrijk.

AUematiefO
Het aardoppervlak wordt bij alternatief O niet ingesneden. Het versmallen van de St.
Wirosingel leidt niet tot een verandering in de zin van insnijding of ophoging. Er worden
geen kenmerkende geomorfologische elementen aangetast.
AltematiefD
De aansluiting met Rijksweg 73-Zuid wordt in alternatief D strakker vormgegeven dan in
alternatief E. Hierdoor steekt zij minder ver in het dal. Insnijding van de terrasrand is bij
dit alternatief minder opvallend dan bij alternatief E, aangezien de steilrand wordt
ingesneden op een punt waar het hoogteverschil met het dal minder duidelijk is. Ook leidt
de aanleg van Rijksweg 73-Zuid hier reeds tot aantasting van de bestaande situatie. De
lengte van de insnijding aan derand van de steilrand bedraagt ca. 400 m, zie Tabel 8 . 1 1 ;
de maximale diepte van insnijding bedraagt +/• ca. 4,25 m. Ten opzichte van alternatief E
is bij deze variant een kleiner grondlichaam nodig om het dal van de oude Maasmeander
over te steken. Wel zijn ook bij dit alternatief grondlichamen nodig om de spoorbaan te
kruisen en om aan te sluiten op de Keulsebaan.
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Alternatief E
De Oosttangent snijdt de terrasrand ten zuiden van de Maasnielderbeek in. Voor dit
alternatief zijn grondlichamen nodig ten behoeve van doorsnijding van het dal van de
oude Maasmeander, de brug over de spoorbaan en voor de aansluiting op de Keulsebaan.
De lengte van de Oosttangent is in dit alternatief zoveel mogelijk beperkt, waardoor de
benodigde grondlichamen in het dal relatief kort, klein (in kubieke meters) zijn en een
gering oppervlak beslaan. De lengte van de insnijding van desteilrand bedraagt ca. 500
m; de maximale diepte van insnijding bedraagt+/- 6,10 m. Dit alternatief betekent een
zeer grote verstoring van de huidige geomorfo logisch e situatie en van de kenmerkende
terrasrand.
AlternatiefF
De aansluiting op Rijksweg 73-Zuid van alternatief F is overeenkomstig alternatief D,
waardoor ook voor F geldt dat de bijbehorende aansluiting strakker is vormgegeven dan
in het geval van Een deze hierdoor minder ver het dal insteekt.
Ook alternatief F snijdt de terrasrand ten zuiden van de Maasnielderbeek. Voor dit
alternatief zijn eveneens grondlichamen nodig ten behoeve van doorsnijding van het dal
van de oude Maasmeander, de brug over de spoorbaan en voor de aansluiting op de
Keulsebaan, De lengte van het grondlichaam door het dal is langer dan in het alternatief
E, maar korter dan in alternatief D, De lengte van de insnijding van de steilrand bedraagt
ca. 250 m, waarbij de diepte van de insnijding gemiddeld zeer gering is en het tracé zelfs
een aantal malen boven het huidige maaiveld is gelegen; de maximale diepte van de
insnijding is ten opzichte van D en E gering, namelijk ongeveer 1,40 m. Door de geringe
insnijding van de terrasrand is er een relatief beperkte aantasting van geomorfo logische
waarden.

Zuidelijk deel
in het zuidelijk deel is een aantal insnijdingen nodig (uit verkeerstechnisch oogpunt) ter
hoogte van het toekomstig bedrijventerrein en de toekomstige fietsbrug. Daarnaast is ook
een ophoging nodig tussen de Oude Keulsebaan en de Ratommerweg. Het effect van deze
ingrepen op het aardoppervlak is groot. De kenmerkende vorm van het glooiend
dekzandgebied wordt ter plaatse van de weg sterk verstoord. In het zuidgedeelte wordt
het aardoppervlak op 2 plaatsen ingesneden; de eerste insnijding heeft een lengte van ca.
330 m en een max. diepte van insnijding van 1,65 m en de tweede insnijding heefteen
lengte van ca. 350 m en een max. diepte van insnijding van 5,50 m.

Tabel S . l l Effecten geomorfo log! e
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Ten opzichte van de referentiesituatie gaan bij alle alternatieven geomorfologische
waarden in meer of mindere mate verloren. In geval van alternatief E gaan deze waarden
in zeer hoge mate verloren en scoort dit alternatief zeer negatief (—, Tabel 8.12), omdat
overeen relatief grote lengte een diepe insnijding in de steilrand plaatsvindt. Ook voor
alternatief D geldt dat de steilrand over een relatief grote lengte wordt ingesneden, maar
over een minder grote lengte en op een minder ingrijpende wijze dan in het geval van
alternatief E; bij alternatief D gaan de waarden in hoge mate verloren en scoort dit
alternatief negatief (--)- Alternatief F doorsnijdt over een relatief korte afstand de
steilrand. Hierbij blijft tevens de mate van insnijding beperkt; bij alternatief F gaan de
geomorfologische waarden in beperkte mate verloren en scoort dit alternatief enigszins
negatief (-).

8.6

Landschap
Het landschap is de resultante van de de abiotische en biotische uitgangssituatie (bodem,
water, reliëf natuurlijke vegetatie) en de (vanouds optredende) menselijke invloeden
daarop.
Criteria
Bij het aspect landschap staan de samenhang tussen de elementen in een bepaald
gebied onderling en de samenhang tussen een gebied en het gebruik van dat gebied
centraat. Het resultaat van die samenhang, oftewel de afleesbaarheid daarvan, is het
(landschaps)beeld, dat wat men ziet en ervaart in het veld. Hoe meer zaken in het veld
met elkaar samenhangen, des te groter wordt ook de afleesbaarheid van die samenhang.
In de effectbeschrijving en -beoordeling worden bovenstaande kwalitatieve aspecten
behandeld; er wordt aangegeven in hoeverre de kenmerkende elementen van het
landschap en de samenhang van deze elementen worden aangetast. Daarnaast wordt
aangegeven in hoeverre de samenhang en het gebruik van de kenmerkende elementen
worden aangetast.
Effect beschrijving
Bij de opstelling van de verschillende alternatieven is met name met het aspect landschap
al zo goed mogelijk rekening gehouden, met name bij de kruising met het beekdal va. a
Maasnielderbeek is geprobeerd dit zo recht mogelijk te doorsnijden of dit zoveel mogelijk
te ontzien. Ook is voor het zuidelijk deel zoveel mogelijk rekening gehouden met het
huidige reliëf en de bestaande beplantingselementen.
AltematiefO
Met uitzondering van het wegprofiel van de St. Wirosingel verandert er bij dit alternatief
verder niets aan de landschappelijke situatie.
AlternatiefD
In dit alternatief is geprobeerd het doorgaande karakter van het dal van de oude
Maasmeander en de samenhang tussen de Kloosterhof en haar landerijen zoveel mogelijk
te sparen. Er wordt een klein deel van het dal afgesneden (in vergelijking tot alternatief E)
en doordat koppeling met Rijksweg 73-Zuid hier mogelijk is kan het doorgaande karakter
van het dal mogelijk gehandhaafd blijven, zie Tabel 8.13. Door de weggebruiker wordt het
oversteekmoment van het dal in alternatief D minder duidelijk ervaren dan in het geval
van de alternatieven E en F. Het dal is ter hoogte van de oversteek niet zo breed, waardoor
het contrast minder wordt geaccentueerd,
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Het viaduct over de spoorlijn benadrukt het grote hoogteverschil met het Maasmeanderdal, maar leidt tot een sterke visuele verstoring.

A/ternat/efE
Het recht doorsnijden van het dal van de Maasmeander door aanleg van de N293
(Oosttangent Roermond) heeft negatieve gevolgen voor de landschappelijke samenhang
in het dal. In dit van oorsprong vrij lege dal verrijzen door deze ingreep grondlichamen die
het doorgaande karakter van het dal verstoren. De noordwestrand van het dal verschuift
door de aanleg van Rijksweg 73-Zuid en de aansluiting van Rijksweg 73-Zuid op de
Koninginnelaan verder naar het zuidoosten, richting Oude Terbaanseweg.
Door de N293 (Oosttangent Roermond) wordt opnieuw een stuk van dit dal afgesneden,
waardoor de afleesbaarheid van het dal verder wordt beperkt. Om dit enigszins te
compenseren is wel geprobeerd het dal zo loodrecht mogelijk te snijden. Daarmee wordt
aangegeven dat de weg een andere landschappelijke eenheid doorkruist (van de
noordoostrand via het dal naar de terrasrand en vice versa). Wel wordt bij dit alternatief
de samenhang tussen Kloosterhof en bijbehorende gronden ernstig verstoord.
Een viaduct over de spoorlijn benadrukt weliswaar het grote hoogteverschil met het
IVlaasmeanderdal, maar leidt tot een sterke visuele verstoring.
Alternatief F
Evenals alternatief E doorsnijdt ook alternatief F het dal van de Maasmeander waardoor
de aanleg van dit alternatief negatieve gevolgen heeft voor de landschappelijke samenhang in het dal. In vergelijking tot alternatief E wordt echter een minder groot stuk van het
dal afgesneden. Ook in alternatief F wordt getracht het dal zo loodrecht mogelijk te
snijden. De samenhang tussen de Kloosterhof en de bijbehorende gronden blijft
grotendeels behouden doordat het tracé van alternatief F de Kloosterhof zuidelijk
passeert. Ook voor alternatief F geldt dat een viaduct over de spoorlijn het grote
hoogteverschil met het Maasmeanderdal benadrukt, maar leidt tot een sterke visuele
verstoring.
Zuidetijk deel
Voor het zuidelijk deel is geprobeerd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het
glooiende karakter van het dekzandlandschap. Daarbij z\\n er wel (verkeers-) technische
beperkingen. Bestaande beplantingen worden zoveel mogelijk ontzien, hetgeen op zich
gunstig is. De belangrijkste negatieve effecten van het zuidelijk deel van de N293
(Oosttangent Roermond) is de onderbreking van oude lijnen, zoals die van de Oude
Keulsebaan en de Ratommerweg, en de schaal van de ingreep in relatie tot de schaal van
het landschap. Het huidige landschap is vrij kleinschalig met kleine landweggetjes,
heuveltjes en glooiinkjes. De N293 (Oosttangent Roermond) is veel groter van schaal en
ook de glooiingen in de weg zijn veel grover dan die van het landschap.
In de basisvariant wordt de Keulsebaan vloeiend voortgezet in de Oosttangent-Noord en
wordt het zuidelijk deel daar haaks opgezet. Landschappelijk gezien is dit niet logisch. De
Keulsebaan zou rechtdoor de stad in en uit moeten lopen en de N293 (Oosttangent
Roermond) zelf is de doorgaande route die daar haaks op staat. Deze variant heeft zowel
op de Keulsebaan als op de N293 (Oosttangent Roermond) een onderbreking van de
logische route tot gevolg. Dit geldt in feite ook voor de Heinsbergerweg, die als route de
stad in zou moeten lopen, in plaats van afgebogen te worden.
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Tab«! 6.13 EITecten landschap
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Tabel a . l A C a t teorie-indeling landschap
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elementen en het
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elementen en het

kenmerkende

elementen en hel
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elementen en het

gebruik hiervan.

gebruik hiervan.

gebruik hiervan.

(n geval van alternatief E wordt een groot deel van het beekdal van de Maasnielderbeek
afgesneden waarmee het doorgaande karakter van dit dal verloren gaat. Tevens wordt
met dit alternatief de samenhang van de Kloosterhof met z'n omliggende landerijen
verstoord. Door deze verstoringen vindt er, ondanks dat het dal zo loodrecht mogelijk
wordt doorsneden, in zeer hoge mate aantasting plaats van de (samenhang van) de
kenmerkende elementen van het landschap; dit alternatief scoort daarom zeer negatief (--. Tabel 8.14). Ook in geval van alternatief F wordt het dal voor een deel afgesneden. In
vergelijking tot alternatief E is dit echter een minder groot deel. Doordat het tracé de
Kloosterhof ten ziiiden passeert blijft ook de samenhang van deze boerderij met de
omgeving grotendeeld behouden. Bij alternatief F vindt in hoge mate aantasting plaats
van de (samenhang van) de kenmerkende elementen van het landschap; dit alternatief
scoort daarom negatief (--)- Door een koppeling met Rijksweg 73-Zuid wordt in geval van
alternatief D slechts een deel van het dal afgesneden en kan het doorgaande karakter
mogelijk behouden blijven. Er vindt hierdoor in beperkte mate aantasting plaats van de
(samenhang van) de kenmerkende elementen van het landschap, waardoor dit alternatief
enigszins negatief scoort (-).

8.7

Cultuurhistorie en archeologie
De aspecten cultuurhistorie en archeologie worden los van elkaar beschreven.
Bij beide deelaspecten gaat het om aantasting van elementen in het studiegebied.

8.7.1

Cuituurhistarie
Criteria
Voor dit aspect staat bij de effectbeschrijving van de varianten de mate van aantasting
van cultuurhistorische elementen centraal. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt
tussen vlakvormige elementen (bijvoorbeeld een hoeve met bijbehorende landerijen),
lijnvormige elementen (zoals een oorspronkelijke kavellijn) en puntvormige elementen
(bijvoorbeeld een wegkruis). Daar waar mogelijk wordt aangegeven welke oppervlakte
danwei lengte wordt aangetast. Cultuurhistorisch waardevolle objecten of patronen
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(cultuurhistorische samenhang) worden veelal onherstelbaar verstoord door de aanleg
van een weg. De visuele aspecten van cultuurhistorie worden beschreven bij het aspect
landschap.
Effectbeschrijving
AfternatiefO
Alternatief O heeft geen effect op de cultuurhistorie.
A/temat/efD
De aantasting van de samenhang van de Kloosterhof met de bijbehorende gronden is
gering, zie Tabel 8.15, Hoeve en land blijven voor een deel in samenhang bestaan. De
aansluiting van Rijksweg 73-Zuid is vloeiender gedimensioneerd dan in alternatief E.
Dit alternatief zal echter een effect hebben op de bebouwing direct aan de noordzijde van
de spoorbaan. Het verstoort de samenhang tussen buurtschap Heystert met haar
omgeving. Daarnaast doet de vloeiende aansluiting (van het noordelijk deel) van de N293
(Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan het doorgaande karakter van de Keulsebaan
als oude verbindingsroute (lijnvormig element) teniet.
A/tern3tief£
Dit alternatief betekent met name een aanzienlijke aantasting van de historische
samenhang tussen de Kloosterhof en haar landerijen (vlakvormig element), ondanks dat
de N293 (Oosttangent Roermond) zo ruim mogelijk om hoeve Kloosterhof heen ligt. Deze
aantasting wordt zowel door de aansluiting Koninginnelaan-Rijksweg 73-Zuid veroorzaakt, als door het stuk van de Oosttangent vanaf de aansluiting dwars door het dal heen.
Ook voor dit alternatief geldt dat de vloeiende aansluiting (van het noordelijk deel) van de
N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan het doorgaande karakter van de
Keulsebaan als oude verbindingsroute (lijnvormig element) tenietdoet,
A/temat/efF
De aantasting van de samenhang van de Kloosterhof met de bijbehorende gronden in dit
alternatief is in tegenstelling tot alternatief E gering. Overeenkomstig alternatief D blijven
hoeve en land voor een deel bestaan, waarbij vooral de samenhang tussen de hoeve en
de noordoostelijk gelegen gronden blijft behouden. Doordat het tracé van alternatief F
noordelijk is gelegen van de bebouwing van het buurtschap Heystert blijft de samenhang
van dit buurtschap met de aanliggende woonwijk behouden, maar gaat de samenhang
met de onbebouwde omgeving ten noorden van het buurtschap verloren.
Ook voor dit alternatief geldt dat de vloeiende aansluiting (van het noordelijk deel) van de
N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan het doorgaande karakter van de
Keulsebaan als oude verbindingsroute (lijnvormig element) tenietdoet.

Zu/d
Voor het zuidelijk deel is het effect wat betreft cultuurhistorie aanzienlijk. Op dit moment
is hier sprake van een tamelijk gaaf oud cultuurlandschap- Aanleg van het zuidelijk deel
van de N293 (Oosttangent Roermond) betekent, los van de realisatie van de woningbouwlocaties en het bedrijventerrein, een doorsnijding van het oorspronkelijke verkavelingspatroon. Ook oude doorgaande routes, namelijk de Oude Keulsebaan en de
Ratommerweg (lijnvormige elementen) worden doorsneden.
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Tabel 8.15 Effecten cultuurhistorie
allemaüeven
deelaspecten
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Beoordeling
Tabel 8.16 Categorie-indeling cultuurhistorie
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historische
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historische
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in hoge mate

in zeer hoge mate

waarden

aangetast

aangetast

aangetast

In geval van alternatief E wordt de samenhang van de Kloosterhof met haar omliggende
landerijen verstoord en daarmee wordt de waarde van dit cultuurhistorische ensembk hoge mate aangetast (--.Tabel 8.16). Zowel in geval van alternatief D als alternatief F
worden cultuurhistorische waarden in beperkte mate aangetast (-). In beide gevallen
wordt de samenhang van buurtschap Heystert met haar omgeving aangetast.
8.7.2

Archeologie
Criteria
Voor het aspect archeologie geldt het intact laten van de bodem als belangrijkste
voorwaarde voor het behouden van het bodemarchief. Indien dat gezien de ingreep niet
mogelijk is, dient in de aanlegfase de mogelijkheid te worden geboden de aanwezige
waarden te documenteren (door middel van opgraving en onderzoek) De mate waarin de
grond wordt verstoord is een maat voor de aantasting van het bodemarchief. Hierbij kan
verstoring optreden door zowel vergraving (archeologische waarden bevinden zich met
name op een zekere diepte in de bodem) als door ophoging van de bodem. Het laatste
iaat het bodemarchief weliswaar in stand, maar door optredende klink en verdroging kan
dit toch een negatief effect hebben op de archeologische waarde. Op basis van voorgaande wordt in de effectbeschrijving aangegeven welke oppervlakte met een hoge of
middelmatige archeologische verwachtingswaarde verloren gaat. Delen waar bestaande
infrastructuur aangepast wordt, worden niet meegerekend, omdat hier reeds mogelijk
archeologische waarden zijn aangetast. In de beoordeling tellen gebieden met een
middelmatige verwachtingswaarde die worden aangetast voor de helft mee.
Er is gebleken dat er in de bodem archeologische waarden aanwezig zijn. In het verleden
zijn er diverse vondsten gedaan. Bovendien geldt er voor vrijwel het gehele gebied een
hoge verwachting met betrekking tot deze aanwezigheid (RAAP, Rapport 512).

Effectbeschrijving
AlternatiefO
Dit alternatief heeft geen effect op het aspect archeologie.
AlternatiefO
Op het tracégedeelte door het dal van de Maasnielderbeek na, heeft het gebied waarin
het tracé is gelegen een hoge archeologische venwachtingswaarde. Het dal heeft een
middelmatige verwachtingswaarde. Het gedeelte waar het tracé het braakliggende terrein
ten oosten van de wijk Kitskensberg doorsnijdt heeft geen verwachtingswaarde, omdat
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hier naar alle waarschijnlijk reeds aantasting van het bodemarchief heeft plaatsgevonden. Gezien de bundeling van D met de spoorlijn is het aannemelijk dat in het
gebied met een hoge verwachtingswaarde reeds aantasting heeft plaatsgevonden van het
bodemarchief. Door de ten opzichte van E smallere aansluiting met Rijksweg 73-Zuid zal
hier een minder groot gebied met een hoge verwachtingswaarde worden aangetast.
In totaal heeft het gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde een omvang
van ongeveer 7,0 ha, waarvan de aansluiting met Rijksweg 73-Zuid ongeveer 2,0 ha in
beslag neemt, zieTabel 8.17. Daarnaast neemt het tracé een gebied met een middelmatige verwachtingswaarde van ongeveer 0,9 ha in beslag.
Alternatief D doorsnijdt nabij de aansluiting op Rijksweg 73 zuid twee vindplaatsen (zie
kaart G,2 voor nummers):
•
een vindplaats van vuufSteen (18) uit Mesotithicum-Neolithicum; niet nader
gedateerd
•
een vindplaats met scherven uit Ijzertijd en Romeinse tijd (14).
Met betrekking tot beide vindplaatsen is door RAAP (1999) aangegeven dat deze door de
aanleg van Rijskweg 73 zuid reeds worden aangetast of verloren gaan.
Alternatief E
Ook voor E geldt dat op het tracégedeelte door het dal van de Maasnielderbeek na, het
gebied waarin het tracé is gelegen een hoge archeologische verwachtingswaarde heeft.
Het dal heeft een middelmatige verwachtingswaarde en het gedeelte waar het tracé het
braakliggende terrein ten oosten van de wijk Kitskensberg doorsnijdt heeft geen
verwachtingswaarde. In tegenstelling tot D heeft er geen bundeling plaatsgevonden en zal
daar waar het tracé het gebied doorsnijdt een mogelijke aantasting plaatsvinden van
archeologische waarden. De lengte waarover deze aantasting plaatsvindt is echter weer
een stuk korter. Daarentegen bestrijkt de aansluiting van E met Rijksweg 73-Zuid in
vergelijking met D en F een groter gebied waardoor mogelijk meer archeologische
waarden worden aangetast.
In totaal heeft het gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde een omvang
van ongeveer 5,8 ha, waarvan de aansluiting met Rijksweg 73-Zuid ongeveer 2,5 ha in
beslag neemt. Daarnaast neemt het tracé een gebied met een middelmatige verwachtingswaarde van ongeveer 1,0 ha in beslag.
Alternatief E doorsnijdt vindplaats 7 (zie kaart G.3); hier is (nederzettings)aardewerk uit
drie perioden (Bronstijd en/of Ijzertijd, Romeinse tijd en mogelijk ook Vroege Middeleeuwen) aangetroffen in een slootkant.
Alternatief F
Evenals voor D en E geldt voor F dat het grootste deel van het gebied waarin het tracé is
gelegen een hoge archeologische verwachtingswaarde heeft. Het dal heeft een middelmatige verwachtingswaarde en het gedeelte waar het tracé het braakliggende terrein ten
oosten van de wijk Kitskensberg doorsnijdt heeft geen venwachtingswaarde. Overeenkomstig E heeft er geen bundeling plaatsgevonden waardoor daar waar het tracé het
gebied doorsnijdt een mogelijke aantasting van archeologische waarden plaatsvindt. De
lengte waarover deze aantasting plaatsvindt, is in tegenstelling tot E langer. Door de ten
opzichte van E smallere aansluiting met Rijksweg 73-Zuid zal hier een minder groot
gebied met een hoge verwachtingswaarde worden aangetast.
In totaal heeft het gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde een omvang
van ongeveer 6,5 ha, waarvan de aansluiting met Rijksweg 73-Zuid ongeveer 2 ha in
beslag neemt. Daarnaast neemt het tracé een gebied met een middelmatige verwachtingswaarde van ongeveer 0,6 ha in beslag.
Alternatief F doorsnijdt geen archeologische vindplaatsen zoals die zijn gerapporteerd
door RAAP (1999).
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Zuid
Het grootste deel van het zuidelijk deel van het tracé is gesitueerd in een gebied met een
hoge archeologische verwachtingswaarde. Met name de ingravingen in het zuidetijk deel
betekenen een mogelijke aantasting van het archeologisch bodemarchief.
In totaal heeft het tracé een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde
een omvang van ongeveer 5,1 ha. Daarnaast neemt het tracé een gebied met een
middelmatige verwachtingswaarde van ongeveer 1,0 ha in beslag.
Vindplaats 5 (zie kaart 6.3) is een losse vondst, midden-neolithische pijlpunt).
Tabel 8.17 Effecten archeologie
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In zijn totaliteit tast alternatief D het grootste gebied aan meteen middelmatige of hoge
archeologische verwachtingswaarde. Door de bundeling met de spoorlijn is het echter
aannemelijk dat in dit gebied reeds aantasting heeft plaatsgevonden van archeologisi...-waarden. Daarom wordt dit gebied niet meegenomen in de beoordeling. In zijn totaliteit
gaat hierdoor ongeveer k ha met een archeologische verwachtingswaarde verloren (-,
Tabel 8.18). In geval van zowel alternatief E als F gaat meer dan 5 ha meteen archeologische verwachtingswaarde verloren. Alternatief E wordt echter vanwege de aantasting van
een vindplaats met (nederzettings)aardewerk negatiever beoordeeld {—) dan alternatief F

8.8

8.8.1

EfFectbeschrijving en -beoordeting uitvoeringsvarianten

Bodem
In uitvoeringsvariant 1 zal ten aanzien van het criteria bodemkwaliteit door de aanleg van
een tunnelbak een vermindering optreden van de grootte van het aangetaste oppervlak
langs de weg, ten opzichte van de basisvarianten. Wel zal het opgevangen neerslagwater
naar een zaksloot of infiltratievijver in de nabijheid van de tunnelbak afgevoerd worden,
waarvan de bodem zal vervuilen. Aangenomen wordt dat de oppervlakte van deze
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infiltratievoorziening 50% is van het binnen de basisvariant aangetaste oppervlak berm.
Dit betekent dus voor uitvoeringsvariant 1 een betere score wat betreft het criterium
bodemkwaliteit ten opzichte van de basisvariant.
Uitvoeringsvariant 1 verschilt niet ten opzichte van de basisvariant wat betreft het
criterium bodemopbouw. En uitvoeringsvariant 2 verschilt niet ten opzichte van de
basisvariant wat betreft het criterium bodemkwaliteit en bodemopbouw.

8.8.2

Grondwater
Voorde aanleg van een tunnelbak in uitvoeringsvariant 1 is een grondwaterbemaling
noodzakelijk, die een tijdelijke verandering van het stijghoogtepatroon veroorzaakt. Er zal
maximaal een grondwaterstandvertagingvan 1 meter nodig zijn voor de aanleg van de
tunnel onder het spoor. Dit betekent een tijdelijk beinvloedingsgebied van ongeveer
16.250 m' en dus een slechtere score ten opzichte van de basisvarianten. Door de geringe
penetratiediepte en het kleine oppervlak van de tunnel wordt ervan uitgegaan dat een
permanente verandering in het stijghoogtepatroon niet zal optreden.
Aangezien het neerslagwater in de tunnelbak wordt afgevoerd naar zaksloten of een
infiltratievijver treedt geen verandering op in de kwel/ inzijgsituatie in uitvoeringsvariant
1.
De effecten op de grondwaterkwaliteit van de uitvoeringsvarianten worden hier niet
beschreven aangezien deze effecten gelijk zijn aan de effecten op de bodemkwaliteit die
in de vorige paragraaf zijn opgenomen.
De uitvoeringsvariant 2 veroorzaakt geen afwijkende effecten ten opzichte van de
basisvarianten wat betreft de criteria van het deelaspect grondwater.

8.8.3

Oppervlaktewater
Zowel het deelaspect oppervlaktewatersysteem als oppervlaktewaterkwaliteit is niet
onderscheidend voorde alternatieven. Beide deelaspecten worden dus niet in de
beoordeling meegenomen en de effecten van de uitvoeringsvarianten op deze deelaspecten worden dan ook niet beschreven.

8.8.4

Geomorfologie
Door de aanleg van de tunnel in uitvoeringsvariant 1 wordt de lengte en diepte van
insnijding groter ten opzichte van de basisvarianten. Door de aanleg van de tunnel wordt
ook de terrasrand meer aangetast. De aantasting van geomorfologische waarden is dus
groter in uitvoeringsvariant 1 ten opzichte van de basisvarianten.
Uitvoeringsvariant 2 verschilt wat betreft de effecten op de geomorfologische waarden
niet van de basisvariant.

8.8.5

Landschap
De sterke visuele verstoring die het viaduct in alle drie de alternatieven veroorzaakt,
wordt tenietgedaan wanneer de spoorlijn door middel van een tunnel wordt gepasseerd.
Op de totale beoordeling van de effecten heeft uitvoeringsvariant 1 een matige invloed;
uitvoeringsvariant 1 scoort daarom voor de effecten op landschappelijke waarden iets
minder negatief dan de basisvariant.
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In uitvoeringsva riant 2 loopt ten opzichte van de basisvariant de Keulsebaan meer recht
de stad irt. Dit is landschappelijk gezien logischer en betekent dus een minder grote
aantasting van de landschappelijke waarden. Uitvoeringsva riant 2 scoort voor het
zuidelijke deel van het alternatief dus beter wat betreft de landschappelijke waarden dan
de basisvariant.

8.8.6

Cultuurhistorie en archeologie
De aantasting van cultuurhistorische - en archeologische waarden in de uitvoeringsvarianten 1 en 2 verschilt niet van die van de basisvarianten.

8.9

Samenvatting overzicht beoordelingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor de
verschillende aspecten en criteria zoals die in dit hoofdstuk zijr beschreven.
Tabel 8.19 Overzicht beoordelinRen
aspect
criterium
bodem

bodem kwaliteit

grondwater

^ondwatersysteem

oppervlaktewater

oppe rvla ktewatersystee m

bodemop bouw
grondwatarl^waliteit
oppervlaklekwaliteil

D

E

F

._
~
—

...
-

-.
—
...
--

0
0

0
0

0
0

--

._
—

--

geomorfologie

aantasting van geomorfologische elementen

landschap

samenhang tussen de elementen en tussen gebied

cultuurhistorie en

aantastingcultuurhistorie

-

"

-

archeologie

~

—

"

en gebruik
archeologie

Uitvoeringsvariant 1 (tunnelbak) wordt voor enkele aspecten positiever en voor enkele
negatiever beoordeeld dan de basisvariant. Het effect op landschap van de tunnelbak is
kleiner dan van de basisvariant; het effect op de bodem (grondwater, geomorfologie)
iets groter dan voor de basisvariant.
Uitvoeringsvariant 2 wordt niet anders beoordeeld dan de basisvariant.

blad 156 van 239

piottclnt. i n 4 6 2 ' R - l * 4
•uguilus 2002. deRnltlcf
•Her dcFInltlef ics^rvcdoc

M£R N293 (Oosttangerrl Roermond)
Hoofdrapport

oranjewoud

Effectbeschrijving en -beoordeling natuur
9.1

Inleiding
Het studiegebied herbergt belangrijke natuurwaarden, zoals beschreven in §3.A. In deze
paragraaf zijn de effecten van de drie alternatieven op deze natuurwaarden beschreven en
is de mitigatie en compensatie zoals beschreven in Mitigatie en compensatie natuurschade N293-alternatieven (Natuurbatans), verder aangeduid als NCP N293, voor de alternatieven beschouwd.
Het effect dat de verschillende alternatieven hebben op de natuur is beschreven aan de
hand van de basist)escherming waarvoor het compensatiebeginsel binnen de EHS is
opgesteld. Het Compensatiebeginsel van de provincie Limburg (volgend uit het Structuurschema Groene Ruimte) geeft aan welke negatieve effecten op natuurwaarden moeten
worden gemitigeerd en gecompenseerd. Het gaat hierbij om effecten door:
•

vernietiging,

•
verstoringen
•
versnippering van ecotopen
Aan de hand van deze driedeling zijn de effecten op natuurwaarden van de N293alternatieven beschreven. In de Notitie Methodiek Natuurcompensatie (Natuurbalans),
verder aangeduid als NMN staat gedetailleerd beschreven op welke wijze de effecten op
natuurwaarden door vernietiging, verstoring en versnippering zijn gekwantificeerd (als
basis voor de bepaling van de noodzakelijke mitigatie en compensatie). Voor een
uitgebreid overzicht wordt verwezen naar deze notitie. De op basis van deze methodiek
bepaalde mitigerende en compenserende maatregelen dienen vooralsnog als indicatief te
worden beschouwd- De methodiek is nog in ontwikkeling en ligt ter beoordeling voor bij
diverse instanties en dient nog te worden vastgesteld door het provinciaal bestuur. De in
het kader van de m-e.r. bepaalde compensatieomvang dient slechts ter vergelijking van
de ontwikkelde alternatieven en niet ter vaststelling van de compensatieomvang.
Bij de bepaling van de effecten kan grofweg een tweedeling gemaakt worden:
1. Effecten op gebieden
2. Effecten op soorten
Voor beide geldt dat de effecten zijn bepaald voor gebieden respectievelijk soorten die op
basis van rijks - en provinciaal beleid van zodanig belang worden geacht, dat compensatie van de effecten verplicht is.
Relevante gebieden zijn PES/EHS, houtopstanden die onder de werkingssfeer van de
Boswet vallen en overige bos- en natuurgebieden en landschapselementen die als
zodanig in een vigerend bestemmingsplan zijn opgenomen.
Bij de relevante soorten gaat het de aantasting van leefgebieden. De omvang van de
effecten is bepaald aan de hand van territoria, home-ranges en leefgebiedomvang. De
soorten die hier van belang zijn (omdat de compensatieverplichting van toepassing
is) genieten bescherming in het kader van de Conventie van Bern, de Habitatrichtlijn,
de Vogelrichtlijn, de Flora- en faunawet en/of de Nationale Rode Lijst. Als uitgangspunt voor de vaststelling van de effecten op natuur is hierbij de lijst van beschermde
en/of bedreigde soorten in Limburg (Nota Uitvoeringsplan Natuur en Landschapsbeheer 2000-2010; Provincie Limburg, 1999) gehanteerd. In bijlage 5 is een lijst opge-
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nomen met de beschermingsstatus van iedere soort in nationale of internationale
regelgeving. Gedurende het opstellen van dit MER waren er geen vegetatregegevens
voorhanden, waardoor op de lijst van bijlage 5 geen Flora wordt vermeld. De in het
gebied aanwezige doelsoorten (fauna) zijn echter representatief voor een bepaalde
ecotoop. Aantasting van het leefgebied van de doelsoort betekent veelal ook aantaS'
tingvan de in de ecotoop aanwezige representatieve vegetatie.
In principe is de omvang van de effecten binnen een deelgebied steeds bepaald aan de
hand van één van deze twee categorieën. Binnen de gebieden die zo zijn beschreven,
zoals PES/EHS kunnen natuurlijk soorten voorkomen die van belang zijn voor de tweede
categorie effecten. Omdat de effecten al zijn bepaald op basis van de gebieden zijnde
effecten voor deze soorten niet meer apart vastgesteld. Dit zou anders leiden tot
dubbeltellingen. Met deze soorten dient overigens wel rekening gehouden te worden bij
de uitwerking van de compensatie. Zo dient bijvoorbeeld bij de uitwerking van de
compensatie van een heidegebied dat door de aanleg van de N293 verlorer zou gaan ook
rekening te worden gehouden met de zandhagedis, als die in het oorspronkelijke
heidegebied voorkwam.
Tabel 9-1 Beoordelingskader voor het thema Natuur
hoofdaspect

aspect

criterium

natuur

omvang miligalie

omvang mitigatie

vernietiging

subcriterium

PES/RBON & Boswel
leefgebieden butten PES
dassenburcht

verstoring

open gebied binnen PES/RBON
bossen binnen PES/RBON
broed vogels buiten PE5/RB0N

versnippering

PES/RBON door isolatie
leefgebieden door isolatie
reservering dassenverbindingszone

In Tabel 9.1 staat het beoordelingskader voor het thema Natuur beschreven.
Vernietiging binnen PES/EHS
Strikt genomen is volgens het Compensatiebeginsel van de provincie Limburg ah^ .i
de PES (natuurgebied en multifunctioneel bos) compensatieplichtig. Bij de mogelijke
toetsing van de compensatie hanteert het Ministerie van LNV de EHS als uitgangspunt. De EHS bestaat uit de bestaande bos- en natuurgebieden zoals vastgesteld in
bestemmingsplannen en de Rbon-gebieden. Er is voor gekozen om de EHS en de PES
als een integraal, geheel te beschouwen waarvoor de effecten moeten worden beschreven.
Bij vernietiging binnen PES/EHS gebieden gaat het om gebiedsdelen die gelegen zijn
binnen de werkgrens van de verschillende alternatieven.
Vernietiging leefgebieden buiten PES/EHS
Deze categorie omvat het vernietigde leefgebied van compensatiepüchtige soorten.
Verschillende soorten kunnen voorkomen in hetzelfde leefgebied. Hiervoor wordt bij
de vaststelling van de compensatieomvang gecorrigeerd. Wel dient bij de uitwerking
van de compensatie-gebieden met alle soorten rekening te worden gehouden. Binnen
het vernietigde leefgebied van een das kunnen ook bijvoorbeeld verschillende leefgebieden liggen van de geelgors. Om dubbeltellingen te vermijden kan bij de berekening van de compensatieomvang uitgegaan worden van alléén de das. Bij de inrich-
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tins van compensatiegebieden moet natuurlijk zowel leefgebied voor de das als voor
de geelgors worden hersteld.
Bij vernietiging gaat het om gebiedsdelen die gelegen zijn binnen de werkgrens van
de verschillende alternatieven.
Vernietiging

dassenburchthcaties

Dit is de enige categorie, waarbij voor de bepaling van de effecten door vernietiging
van het leefgebied ook is gekeken buiten de werkgrenzen van de verschillende alternatieven. Dit is gedaan omdat ook voor effecten op burchtlocaties moet worden gecompenseerd. Een burchtlocatie is het gebied binnen een straal van 50 m rond een
dassenburcht (dassenburchten zijn in databestanden puntgegevens).
Ook wanneer een N293-a[ternatief de burchtlocatie maar gedeeltelijk vernietigt, dan
dient toch het gehele gebied gecompenseerd te worden. In de samenvattende tabellen wordt bij deze categorie alleen de te compenseren oppervlakte aangegeven, dat
buiten de werkgrens van een N293-alternatief ligt. Het binnen de werkgrens gelegen
gedeelte van de burchtlocatie is reeds gecompenseerd in de voorgaande categorie.
Verstoring open gebied binnen PES/EHS
Bij de N293-alternatieven hangt verstoring in hoofdzaak samen met de geluidsbelasting.
Binnen de PES/EHS begrenzing moeten alle ecotopen binnen een geluidszone >50
dB(A) volgens een bepaalde sleutel worden gecompenseerd (zie NMN). Wanneer in de
huidige situatie deze belasting reeds wordt behaald, geldt voor deze gebieden geen
compensatieplicht. Indien in de huidige situatie deze grens reeds is gepasseerd,
maar de geluidsbelasting nog onder de grens van 60 dB(A) ligt en na realisatie van de
N293 boven de 60 dB(A) ligt, dient ook volgens een bepaalde sleutel te worden gecompenseerd.
De compensatieberekening wordt niet betrokken op soorten. Bij de inrichting van
compensatiegebieden moet wel rekening gehouden worden met de soorten die in de
verstoorde ecotopen voorkomen.
Verstoring van bosgebieden binnen PES/EHS
Binnen de PES/EHS begrenzing moeten alle ecotopen binnen een geluidszone >48
dB(A) volgens een bepaalde sleutel worden gecompenseerd (zie NMN). Wanneer in de
huidige situatie deze belasting reeds wordt behaald, geldt voor deze gebieden geen
compensatieplicht. Indien in de huidige situatie deze grens reeds is gepasseerd,
maar de geluidsbelasting nog onder de grens van 58 dB{A) ligt en na realisatie van
de N293 boven de 58 dB(A) ligt. dient ook volgens een bepaalde sleutel te worden
gecompenseerd.
Voor het overige geldt hetzelfde als bij de voorgaande categorie.
Verstoring van vogels van open gebied buiten de PES/EHS
Buiten de compensatieplichtige gebieden wordt verstoring betrokken op broedvogels
van open gebieden; hierbij vormen broedvogelterritoria het uitgangspunt.
Binnen de PES/EHS begrenzing moeten alle ecotopen binnen een geluidszone )50
dB(A) volgens een bepaalde sleutel worden gecompenseerd (zie NMN). Wanneer in de
huidige situatie deze belasting reeds wordt behaald, geldt voor deze gebieden geen
compensatieplicht. Indien in de huidige situatie deze grens reeds is gepasseerd,
maar de geluidsbelasting nog onder de grens van 60 dB(A) ligt en na realisatie van
de N293 boven de 60 dB(A) ligt, dient ook volgens een bepaalde sleutel te worden
gecompenseerd.
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De landbouwgebieden ten oosten van Roermond vormen veelal marginale leefgebieden voor broedvogels van open gebieden; de compensatie dient zodanig plaats te
vinden dat in landbouwgebieden elders optimaal ingerichte leefgebieden ontstaan.
De territoriumgroottes van broedvogel-doelsoorten van het agrarisch gebied zijn hier
veel kleiner. Voor het bepalen van de omvang van de totale compensatie wordt hierom een "indikkingsfactor" toegepast (voor nadere toelichting zie NMN).
Versnippering (PJEHS door isolatie
Wanneer een compensatieplichtig gebied wordt doorsneden kan aan een zijde een
restgebied overblijven. Van robuuste natuur is bij deze "snippers" geen sprake meer.
Indien deze snippers kleiner zijn dan 5 ha bij bos, kleiner zijn dan 2 ha bij hoogveen
of kleiner zijn dan 0.5 ha voor de overige ecotopen dan dienen deze volledig te worden gecompenseerd. Uitgangspunt hierbij is wel dal het ecotoop vóór de ingreep een
aaneengesloten oppervlakte heeft gelijk aan of groter dan de genoemde minimum
oppervlakte.
Versnippering leefgebieden doelsoorten buiten (P)EHS door isolatie
Wanneer het leefgebied van een doelsoort wordt doorsneden kan aan een zijde een
restgebied overblijven. Indien van een leefgebied bij deze 'snippers' geen sprake
meer is, dienen deze volledig te worden gecompenseerd.
Van de alternatieven is eerst beschreven in welke mate er versnippering en barrièrewerking optreedt en (in) hoe{verre) dit gemitigeerd kan worden. De aard en de omvang van de
noodzakelijke mitigerende voorzieningen zijn zowel gebaseerd op de aanwezigheid en
mitigatie-eisen van doelsoorten nabij de N293-alternatieven als op de integrale natuurvisie (Krekels et al., 2000) waarin belangrijke "robuuste" verbindingszones worden
aangegeven. Op basis van deze beide gegevens wordt nader bepaald welke type
faunavoorziening noodzakelijk is.
De in §3.4 genoemde verbindingszones staan momenteel al onder druk door de aanwezige bebouwing en infrastructuur. Voor de realisatie van de integrale natuurvisie en het
duurzame behoud van doelsoorten in het omliggende gebied is het van belang dat er
robuuste ecologische verbindingen worden gerealiseerd.
Bij de beoordeling is ervan uitgegaan dat deze mitigerende maatregelen behoren tot
ontwerp en daarmee het effect (grotendeels) teniet doen. In hoofdstuk O, beoordeling en
vergelijking, wordt aangegeven of zonder deze mitigerende maatregelen de beoordeling
van de alternatieven anders is.
In Tabel 9.3 zijn de hoeveelheid vernietigde, verstoorde en versnipperde hectaren
weergegeven. De weergegeven oppervlakten in de tabel vormen de hoeveelheid te
compenseren hectaren. Op de daadwerkelijk vernietigde, verstoorde of versnipperde
oppervlakten van de hiervoor genoemde categorieën wordt een kwaliteitstoeslag en/of
een verrekeningsfactor toegepast. Voor nadere uitleg van de kwaliteitstoeslag en
berekeningsfactoren zie rapport NMN. In de Figuren 9.1, 9.2 en 9.3 is weergegeven hoe
de in de Tabel 9.3 weergeven hoeveelheden zich tot elkaar verhouden.
Bij de bepaling van schadehectaren voor de aanleg van de alternatieven is uitgegaan van
de autonome situatie. Voor nadere uitleg zie NCP N293.
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Effectbeschrijving

Algemeen
In deze paragraaf zijn de effecten van de alternatieven met bijbehorende mitigerende
maatregelen en compensatie beschreven. In Tabel 9.2- is een overïicht gegeven van het
totaal aan gewenste mitigerende maatregelen voor ieder alternatief en in Tabel 9.3 is een
overzicht gegeven van het aantal vernietigde en verstoorde hectares voor ieder alternatief.
In deze paragraaf is vooral aandacht besteed aan de effecten op (beschermde) soorten
(buna) en de effecten op leefgebieden en gebieden die onderdeel zijn van de vastgelegde
ecologische structuren. Omdat is geconstateerd (zie hoofdstuk 3) dat er in de gebieden
die worden aangetast geen bijzondere plantensoorten zijn aangetroffen is bij de effectbeschrijving -behoudens de beschrijving van de deelgebieden die worden beinvloedgeen aandacht aan de flora besteeed.

In §9-2.2 komt versnippering en mitigatie aan de orde, in §9.2.3 komt verstoring
vernietiging, verstoring en versnippering aan de orde.

9.2.2

Versnippering

en

mitigatie

In deze paragraaf zijn de effecten van de N293 door barrierewerking beschreven.
Barrierewerking door infrastructuur ontstaat doordat leefgebieden worden doorsneden of
van elkaar worden gescheiden. Barrierewerking ontstaat doordat dieren de weg niet
kunnen of willen oversteken, maar ook doordat overstekende dieren worden aangereden
en gedood. Mitigerende maatregelen zijn gericht op het 'passeerbaar maken van de
barrière en op het voorkomen van fauna-slachtoffers.
Tabel 9.2-MiCigeiende maalreselen allernatieven
aanlal en afmetingen
alte m a l ief
maatregel

D
bundeling

grote robuuste faunatunnel
duiker

1st

dassenlurnel

1st

ecoduct

E

F

D, E en F

bos

midden

2uid

1st

Ist

Ist

3 st

2 5t

1st

schermen op ecoduct

3 st

dassenraster

3600 m

2600 m

3000 m

2900 m

amflbieënraster

1500 m

750 m

:300 m

500 m

200 m

1300 m

SOOm

Om

grofwi ld raster

Alternatief D
Dal Maasnielderbeek
In de Integrale Natuurvisie van oost-/foermondwordi gestreefd naar behoud en versterking van verbindingen tussen de stadsnatuur en het buitengebied, de zogenaamde
'groen-blauwe vingers'. De Maasnielderbeek vormt daarbij een van deze groen-blauwe
vingers die de uitwisseling met de stadsnatuur in stand moeten houden.
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De kruising van N293-alternatief D met het dal van de Maasnielderbeek wordt uitgevoerd
met een dijklichaam met hierin een duiker. Door het dijklichaam wordt een deel van het
leefgebied van genoemde soorten vernietigd. Tevens wordt door vernietiging van de
oevers en plaatsing van een duiker de migratiezone langs de Maasnielderbeek sterk
versmald, waardoor de mogelijkheden voor uitwisseling mei de stadsnatuur onder druk
komen te staan. Door bij de aanleg van de N293 te zorgen voor brede duikers met
doorlopende oevers (droge + natte verbinding) wordt tegemoet gekomen aan het
streefbeeld uit de natuurvisie. De definitieve keuze voor de uitvoering van mitigerende
maatregelen hangt voor een belangrijk deel af van de maatregelen die worden getroffen
ter plaatse van de kruising tussen Rijksweg 73-Zuid en het beekdal van de Maasnielderbeek. Gezien de hoogteligging van Rijksweg 73-zuid is het vooralsnog niet mogelijk om
een doorlopende oever te creëren. Gekozen is voor een duiker onder Rijksweg 73-Zuid
met een watervoerende functie. Voor alternatief D wordt aanbevolen om de watervoerende functie hier eveneens te behouden door middel van een duiker. Voor vleermuizen die
het beekdal gebruiken als jachtgebied zal de N293 een belemmering vormen tussen de
Maasnielderbeek in de stad en in het buitengebied.
Doorsnijding van industrieterrein Heide-Roerstreelc
Het perceel, begroeid met open ruigte, vormt de enige doorgang waar migratie tussen de
noordelijk gelegen Melickerheide en Luzenkamp en de zuidelijk gelegen stuifzandkoppen
Breidberg en Driestruik en het Roerdal nog mogelijk is (zie ook paragraaf 3.3.5.). De
kwaliteit van de migratiezone neemt af wanneer de N293 wordt aangelegd. Aanleg leidt
lot versmalling van de open ruimte waardoor de migratiemogelijkheden die in de huidige
situatie al niet optimaal zijn, vrijwel volledig verloren gaan. Verbreding van de Keulsebaan
werkt eveneens negatief op de migratiemogelijkheden. De barrièrewerking voor dassen
kan worden verminderd door aanleg van tunnels onder de Keulsebaan. Een geschikte
locatie ligt ten noorden van Breidberg. Van belang is dat de geleiding naar de tunnels
goed is. Geleidende elementen moeten hierin aanwezig zijn en de zone moet voldoende
breed zijn. Of dit laatste mogelijk is binnen het perceel waar ook de N293 is gepland
hangt af van de ruimte die hier ligt. Als blijkt dat de benodigde ruimte voor een geleidingszone niet aanwezig is kan een onbebouwd perceel ten noorden van Breidberg voor
een oplossing zorgen.
Aanplant van bomenrijen als geleidend element kan een gunstige invloed hebben op het
behoud van de bestaande vliegroute voor vleermuizen. Afhankelijk van de breedte er
opzet van de Keulsebaan na realisatie van de N293 kan boomaanplant in de middenberm
worden overwogen. De hoogte van de boomkronen dient daarbij voldoende hoog te zijn
teneinde het gevaar voor verkeersslachtoffers zoveel mogelijk te beperken.
Doorsnijding landbouwgebied ten noorden van de Maasnielderbeek
Het landbouwgebied rond de Maasnielderbeek wordt gedeeltelijk aangetast door de
aanleg van N293-alternatief D. In het Dassenbeschermingsplan Limburgz\\r\ deze
gronden aangewezen als actueel das sen leefgebied. De mate van versnippering van dit
foerageergebied als gevolg van de aanleg van N293-alternatief D is beperkt aangezien bij
dit alternatief zoveel mogelijk gestreefd is naar bundeling met het geplande tracé van
Rijksweg 73-Zuid en de Spoorlijn. Ontsnipperende maatregelen ten behoeve van het
foerageergebied van dassen worden hier dan ook niet nodig geacht.
Kruising met spoorlijn
De N293, waarvan de geplande passage van de spoorlijn bestaat uit een on gelijkvloerse
kruising, vormt een ernstige belemmering in de uitwisseling van reptielen langs het
Spoor. Oorzaak hiervoor is dat het spoor ter plaatse van de kruising met de N293 onder
een overkapping komt te liggen. Bekend is dat reptielen nauwelijks gebruik maken van
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onderdoorgangen. Aangenomen mag worden dat de uitwisseling van reptielen via de
spoorbermen sterk zal afnemen na realisatie van een viaduct over het spoor. Aangezien
de resterende omvang van de schrale spoorbermen ten westen van de N 293 te klein is als
op zichzelf staand leefgebied voor reptielen wordt het als volledig vernietigd beschouwd.
Uitwisselingsmogelijkheden voor zoogdieren blijven wel behouden ter plaatse van de
kruising met het spoor. Zij kunnen gebruik maken van de tunnel die in dat geval dient als
faunapassage.
Faunarasters en

geleidingselementen

Alternatief D ligt grotendeels aan de zuidkant van het dassenleefgebied rond het dal van
de Maasnielderbeek en Melickerheide. Om deze reden dient de hele wegkant aan de zijde
van Melickerheide (noordoostkant van de N293) te worden voorzien van een dassenraster, zie kaart H.10. Ter plekke van de kruising met het spoor zijn passagemogelijkheden
voor dassen, waardoor rond deze locatie beide wegkanten moeten worden uitgerasterd,
wat inhoudt dat langs de weg rasters worden geplaatst. Rond het dal van de Maasnielderbeek moeten maatregelen genomen worden voor amfibieën. Beide kanten van de weg
dienen tussen de aansluiting op Rijksweg 73-Zuid en de kruising met de Heidebaan te
worden voorzien van amfibieëngeleidewanden. Voorzieningen voorgrofwild (vanwege
het voorkomen van aanrijdingen met grofwild) zijn wenselijk rond de uitlopers van de
bossen van Melickerheide. In verband hiermee is een grofwild raster gepland aan de
noordkant van de weg tussen het gasstation en de kruising met het spoor. Tabel 9.2geeft een overzicht van de gewenste maatregelen.

De voorgestelde mitigerende maatregelen zorgen niet voor een volledige opheffing van de
versnippering, waardoor de volgende effecten optreden:
Isolatie van l e e ^ b i e d van reptielen: het deel van de spoorbermen ten westen van de
kruising van de N293 met de spoorlijn raakt geïsoleerd. Aangezien de resterende
afmetingen te klein zijn als geschikt leefgebied voor reptielen moet het gehele gebied
als verloren worden beschouwd.
Isolatie van dassenlee^bied: tussen de plangebieden van Rijksweg 73-Zuid en
N293-alternatief O raakt een strook geïsoleerd. Gezien de beperkte omvang hebben
mitigerende maatregelen geen grote waarde. De strook wordt hierdoor als verloren
dassenleefgebied beschouwd.
Alternatief E
Dal Maasnielderbeek
De Maasnielderbeek wordt in alternatief E gekruist door middel van een viaduct waarbij
de oevers behouden blijven. Om versnippering voldoende tegen te gaan wordt in NCP
N293 aanbevolen om de Maasnielderbeek te passeren door middel van een grote
robuuste faunatunnel, zie kaart H.11. Het voordeel van een viaduct ten opzichte van
bijvoorbeeld een (eco)duiker is dat de natuurlijke oeverzone van de beek behouden blijft.
Deze is voor fauna zeer belangrijk als leefgebied of als migratiezone. Zoogdieren
waaronder waterspitsmuis en das hebben baat bij een continue oeverzone waardoor deze
soorten zich ongehinderd door hel beekdal kunnen verplaatsen. Voor amfibieën als
kamsalamander en poelkikker zijn goed ontwikkelde natuurlijke oevers van levensbelang
voor het voortbestaan van de populaties. Een overkluizing met brede oevers is daarmee
ook voor deze soorten zeer belangrijk. Als de overkluizing voldoende hoog is kan het
beekdal blijven fungeren als jachtgebied voor met name watervleermuizen, maar ook
grootoorvleermuis en baardvleermuis zijn hierbij gebaat. Ook gezien vanuit het oogpunt
van toekomstige beheer van het beekdal bestaan er bepaalde wensen met betrekking tot
de uitvoering van de kruising. Waterschap Roer en Overmaas wil in de toekomst het beek-
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dal als één aaneengesloten begrazingseenheid gaan beheren waarbinnen jaarrondbegrazing mogelijk is (Maris et ai 1999). Teneinde de grazers vrij te laten rondtrekken in het
hele beekdal dient de overkluizing van de Maasnielderbeek van behoorlijke omvang te
zijn.
Voormalig stuihandcompiex
fAelickerl^eide
Realisatie van alternatief E leidt tot een doorsnijding van de EHS, waardoor het bosgebied
aan de stadszijde geïsoleerd raakt. Voor beschermde reptielen soorten zoals zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm maken de bosranden en schrale (heide)vegetaties onderdeel uit van hun leefgebied. Aanleg van alternatief E leidt tot versnippering
van dit leefgebied, waardoor de delen aan de stadskant van de N293 geïsoleerd raken. Dit
gebied is te klein om op zichzelf populaties van genoemde reptielensoorten te herbergen.
Zonder mogelijkheden voor uitwisseling met andere populaties moet het leefgebied voor
reptielen als verloren beschouwd worden. Om dit te voorkomen zullen maatregelen
getroffen moeten worden die uitwisseling met populaties richting Melickerheide
handhaven.
De verlaagde ligging van alternatief E ter plaatse van het stuifzandcomplex biedt, voli ~>
het NCP N293, goede mogelijkheden voor de aanleg van een ecoduct. Door de insnijding
van het stuifzandgebied kan een ecoduct op vrijwel gelijke hoogte met het omringende
landschap worden gerealiseerd. Dit Is een ideale situatie voor lopende en kruipende
dieren. Het ecoduct is hierdoor op een natuurlijke manier op het landschap
aangesloten wat ten goede komt aan de acceptatie door fauna. Het ecoduct krijgt een
grote meerwaarde als ook de fauna van het spoortalud bij de aanleg van een dergelijke
aanpassing wordt betrokken. Door de overkapping van het spoor en de spoorbermen
wordt de huidige migratiefunctie van het spoor voor reptielen sterk negatief beïnvloed.
Realisatie van een ecoduct in de nabijheid van het spoor biedt goede perspectieven om
ook het deel van het spoor aan de stadszijde te behouden als reptielenleefgebied. Naast
reptielen profiteert ook tal van andere fauna van de aanleg van een ecoduct, waaronder
marterachtigen (o.a. dassen) en grofwild (ree). Voor jagende vleermuizen is een ecoduct
met een structuurrijke natuurlijke inrichting een zeer goede geleider om veilig de weg te
passeren.
Doorsnijding van industrieterrein
Heide-Roerstreeli
^iaii^ alternatief E geldt dezelfde effectbeschrijving voor de doorsnijding van industrit
rein Heide-Roerstreek als voor alternatief D.
Doorsnijding landbouwgebied ten noorden van de l^aasnielderbeeic
Het landbouwgebied rond de Maasnielderbeek (dassenleefgebied) raakt versnipperd door
de aanleg van alternatief E. Bij de effectbeschrrjving van het dal van de l^flaasnielderbeek
is reeds aandacht besteed aan de vorm van het viaduct waarmee de N293 het beekdal
dient de passeren. Daarnaast is in alternatief E ten oosten van hoeve Kloosterhof een
onderdoorgang voor de Terbaanseweg gepland. Deze onderdoorgang biedt ook mogelijkheden als faunapassage. Acceptatie door fauna, met name dassen, hangt af van de
grootte en inrichting van de tunnel. Uitgaande van deze twee onderdoorgangen mag
verwacht worden dat de versnipperende werking van alternatief E ten noorden van de
Maasnielderbeek opgeheven wordt. EJttra ontsnipperende maatregelen ten behoeve van
het foerageergebied van dassen worden hier niet nodig geacht.
Kruising met de spoorlijn
Voor alternatief E geldt nagenoeg dezelfde effectbeschrijving voor de kruising met de
spoorlijn als voor alternatief D. In tegenstelling echter met alternatief D geldt voor E dat
indien het ecoduct, zoals behandeld bij de effectbeschrijving van voormalig stuifzand-
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complex Meiickerheide, aangelegd wordt, dit kan leiden tot behoud van het leefgebied
langs het spoor aan de stadszijde. Vernietiging van dit leefgebied als gevolg van isolatie
is in dat geval niet meer aan de orde.
Faunarasters en geleidingselementen
Alternatief E doorsnijdt over de hele lengte leefgebied van dassen. Aangezien er op
diverse plaatsen passagemogelijkheden zijn voor deze soort, kunnen de dieren over de
hele lengte op de weg raken. Ter voorkoming hiervan worden beide zijden van de weg
volledig voorzien van dassen rasters. Om slachtoffers onder amfibieën te voorkomen, zijn
rond het viaduct over de Maasnielderbeek amfibieënrasters gepland. Deze lopen vanaf de
aansluiting op Rijksweg 73-Zuid tot op de terrasrand ten zuiden van het dal van de
Maasnielderbeek. Ter bescherming van het grofwild rond de bossen van Meiickerheide
wordt het volledige traject tussen het viaduct over de Maasnielderbeek en de IJzeren Rijn
aan beide zijden voorzien van grofwildrasters.
Alternatief F
Dal Maasnielderbeek
Voor alternatief F geldt dezelfde effectbeschrijving voor het dal van de Maasnielderbeek
als voor alternatief E.
Doorsni/ding van industrieterrein
Heide-Roerstreek
Voor alternatief F geldt dezelfde effectbeschtijving voor de doorsnijding van industrieterrein Heide-Roerstreek als voor alternatief D en E.
Doorsnijding landbouwgebieden ten noorden van de Maasnielderbeek
Het landbouwgebied rond de Maasnielderbeek wordt gedeeltelijk aangetast door de
aanleg van alternatief F. Dit alternatief heeft ook een versnipperende invloed op de
foerageergronden van de dassen, met name de landbouwgronden die grenzen aan de
noord- en zuidzijde van het Maasnielderbeekdal. De voorgestelde overkluizing van de
Maasnielderbeek zorgt in het geval van goede passagemogelijkheden voor ontsluiting
van deze gronden. Voor volledige mitigatie is dit echter niet voldoende. Volgens de NMN
dient binnen dassen leefgebied voor elke 150 m doorsnijding één passage te worden
aangelegd. De totale lengte van de doorsnijding bedraagt circa 500 m (afstand tussen de
aansluiting op Rijksweg 73-Zuid en de kruising met de Heystertbaan). Dit betekent dat er
drie dassen passages benodigd zijn, zie kaart H.12. De onderdoorgang ter plaatse van de
Maasnielderbeek is er een van. In het NCP N293 wordt voor wat de resterende twee
betreft aanbevolen om aan de zuidkant en aan de noordkant van de Maasnielderbeek een
dassentunnel te plaatsen.
Kruising met de spoorlijn
Voor alternatief F geldt dezelfde effectbeschrijving voor de kruising met de spoorlijn als
voor alternatief D.
Faunarasters en geleidingselementen
Alternatief F doorsnijdt over de volledige lengte actueel dassen leefgebied. Geplande
faunatunnels maken het gebied aan beide zijden van de weg goed toegankelijk. Om
slachtoffers onder dassen te voorkomen dient het gehele traject van dit alternatief aan
beide zijden te worden voorzien van dassenrasters. Rond 'hel viaduct over de beek' van
de Maasnielderbeek tussen de aansluiting op Rijksweg 73-Zuid en de terrasrand ten
zuiden van de Maasnielderbeek zijn aan beide wegkanten amfibieënrasters gewenst. Het
grofwild op de Meiickerheide kan beschermd worden door het plaatsen van grofwildras-
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ters op een bepaald traject. Het betreft de wegkant aan de zijde van Melickerheide tussen
het dal van de Maasnieiderbeek en de IJzeren Rijn.
De voorgestelde mitigerende maatregelen zorgen niet voor een volledige opheffing van de
versnippering, waardoor de volgende effecten optreden:
•
Isolatie van leefgebied van reptielen: het deel van het spoor ten westen van de N293
raakt geïsoleerd. Aangezien de resterende afmetingen te klein zijn als geschikt leefgebied voor reptielen kan het hele gebied als verloren worden beschouwd.
Zuid
Verbindingszone

dassen

Aanleg van het zuidelijk deel van de N293 leidt tot aantasting van de migratiezone van
dassen lussen het Roerdal en de Melickerheide. Volgens het NCP N293 is uitvoering van
inrichtingsmaatregelen gecombineerd met het vastleggen van de agrarische functie
binnen de 200 m brede zone (gelegen tussen Wienkeskoul en de N293) noodzakelijk voor
de instandhouding van een robuuste verbindingszone voor dassen tussen het Roerda
Melickerheide. Een deel van de inrichting wordt uitgevoerd in het kader van natuurcompensatie voor industriegebied Roerstreek-zuid.
Dassentunnels
De N293-2uid doorsnijdt actueel Foerageer- en uitloopgebied van dassen. Bij aanleg van
wegen is het in zo'n geval aannemelijk om de versnippering van het foerageergebied op te
heffen door middel van aanleg van dassentunnels. Echter, door de geplande woningbouwlocaties rond het tracé van de N293 wordt het foerageergebied grotendeels
vernietigd. Met name de woningbouw Melickerveld zorgt ervoor dat de agrarische functie
van het gebied ten noordwesten van de N293 vrijwel volledig verloren gaat. Slechts een
bufferzone van 100 m blijft onbebouwd, maar door de verstorende invloeden van het
verkeer op de N293 en de eventuele functie van uitloopgebied van de woonwijk maken
deze strook ongeschikt als foerageergebied voor dassen. Dassentunnels zijn in dit
verband niet gewenst. Het gebied tussen Roermond en Melick zal na realisatie van de
geplande projecten voor dassen voornamelijk een functie als verbindingszone vervullen.
In verband met de verbindingszone is het wenselijk om ter hoogte van de aansluiting op
de Heinsbergerweg enkele dassentunnels aan te leggen, zie kaart H.10. Op deze loc;
doorsnijdt de N293 de verbindingszone.
Faunaraster en geleidingselementen
De N293-zuid ligt volledig in foerageergebied van dassen. Het is echter niet noodzakelijk
om de hele weg aan beide zijden te voorzien van dassenrasters. is aangegeven dat het
gebied aan de noordwestkant van de N293 na realisatie van de hier geplande woningbouw niet meer geschikt is voor dassen. De strook ten zuiden van het wegtracé is
aangewezen ais verbindingszone richting het Roerdal. Hierdoor zal langs de hele
zuidoostzijde van de N293-zuid een dassenraster geplaatst moeten worden. Verder dient
de westkant van de N293-zuid ter hoogte van de faunatunnel richting het Roerdal te
worden voorzien van een dassenraster, evenals beide zijden van de weg ten noorden van
Melick, waar ook een faunatunnel is gepland. In de natuurcompensatie van industriegebied Roerstreek-zuid zijn rond Breidberg enkele nieuwe poelen gepland, waarmee het
leefgebied voor amfibieën wordt opgewaardeerd. Om deze reden dient aan de oostkant
van de N293-zuid ter hoogte van Breidberg een amflbieënraster geplaatst te worden,
De voorgestelde mitigerende maatregelen zorgen niet voor een volledige opheffing van de
versnippering, waardoor de volgende effecten optreden:
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Beperking van migratiemogelijkheden: de N293-zuid leidt tot een aantasting van de
migratieroute voor dassen tussen Roerdal en Melickerheide. Deze beperking kan niet
worden voorkomen door de uitvoer van mitigerende maatregelen. Om mogelijkheden
voor uitwisseling te behouden is extra compensatie als gevolg van versnippering
noodzakelijk. Deze compensatie dient te worden uitgevoerd in de vorm van inrichtingsmaatregelen binnen de verbindingszone.

9.2.3

Vernietiging, verstoring en

versnippering

In deze paragraaf zijn de effecten van de aanlegen het gebruik van de N293 op gebieden
met natuurwaarden beschreven. Als effecten komen aan de orde vernietiging (verlies van
actuele leefgebieden), vermindering van kwaliteit van leefgebieden door verstoring en het
verloren gaan van leefgebieden als gevolg van barrièrewerking (isolatie, versnippering).
Tabel9.3 Aantal vernietigde, verstoorde en versnipperde hectaren alternalieven
alternatief
Eflect

D

E

F

D, EenF

bundeling

bos

midden

luid

Vernietiging PES/RBON & Boswet

1,69

5,04

3.59

0,16

Vernietiging leefgebieden

7,61

2.01

5.37

3,16

Vernietiging dassen burcht

0,00

0,00

0,62

0,00

9,30

7,05

9,58

3.32

Totaal vernietiging
Verstoringopen gebied binnen PES/fiBON

0,B3

3,17

2.60

0,00

Verstoring bossen binnen PES/RBON

3.34

7,97

5,17

1.28

Verstoring broedvogels buiten PES/RBON

0,58

0,00

0,00

1.83

4,73

11,14

7,77

3,11

Versnippering PES/RBON & Boswet door Isolatie

0.00

6.52

0,00

0.00

Versnippering van leefgebieden door isolatie

3.05

0,00

1,33

0,00

Versnipperingrreserveringdassemerbindingszone

0,00

0.00

0,00

10,50

3,05

6,52

1.33

10,50

Totaal verstoring

Totaal versnippering
Natuurcompensatie NW-tak N293-zuid
Totaal

12
10
8
6
4
2
O

m

0.00

0,00

0.00

0,59

17,08

24,71

18,68

17,52

100%
D Dassenburchr

tV

• Leefget>eden
; p PES/RBON 4
I Soswel

m

ODassenburtht
• Leetget^ieden
{DPES/RBONK

'

Boswel

Figuur 9.1 Verdeling vernietiging hectaren in aantallen en percentages
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Figuur 9.2 Verdeling verstoring hectaren in aantallen en percentages
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Figuur 9.3 Verdeling versnippering hectaren in aantallen en percentages

Alternatief D
Vemietig/nff
Vernietiging PES/EHS en overige bos- en natuurgebieden
De aanleg van alternatief D van de N293 leidt tot aantasting van enkele binnen de
PES/EHS gelegen gebieden aan de zuidwestkant van het stuifzandcompicx Melickerheide. De plaatselijke verbreding van de Keulsebaan ter hoogte van de aansluiting op de
N293 leidt tot een lichte aantasting van het binnen de PES/EHS begrensde bosgebiet'
Breidberg. Vernieliging van RBON-gebieden en van bosgebieden buiten de PES/EHS komt
niet voor. Hierdoor is de totale aantasting van compensatieplichtige ecotopen als gevolg
van de aanleg van alternatief D vrij beperkt, zie Tabel 9.3 .
Vernietiging van leefgebieden van doelsoorten
Alternatief D leidt tot aantasting van leefgebieden van de doetsoorten poeikikker, gladde
slang, hazelworm, zandhagedis, levendbarende hagedis, geelgors, patrijs en de das. Ten
opzichte van de alternatieven Een F wordt relatief veel leefgebied van doelsoorten
aangetast, zie Figuur 9.1. Dit is met name door de aanwezigheid van veel reptielen langs
de spoorlijn waar alternatief D vlak naast komt te liggen.
yerston'ng
Verstoring open gebied en bos binnen PES/RBON en verstoring broedvogels buiten
PES/RBON
In Tabel 9.3 staat voor verstoring van open gebied en van bosgebied het aantal hectares
weergegeven. Doordat alternatief D grotendeels buiten de PES/EHS is gelegen verstoort
alternatief D in vergelijking tot de alternatieven E en F relatief weinig open gebied en
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bosgebied binnen de PES/EHS, zie Figuur 9.2. Daarentegen vindt in vergelijking tot de
alternatieven E en F wel verstoring van broedvogels builen de PES/EHS plaats.

Versnippering
Versnippering leefgebieden van doelsoorten door isolatie
De strook tussen het plangebied van RW 73-zuid en de N293 raakt met de komst van
laatstgenoemde geïsoleerd, waarna de omvang ervan te beperkt is om nog te kunnen
functioneren als volwaardig foe rageergebied voor dassen. De strook kan daarom worden
beschouwd als vernietigd leefgebied.
Naast de aangegeven versnippering van dassenteefgebied raakt ter plaatse van de
spoorlijn tussen het tracé van alternatief D en de stad een deel van het leefgebied van
reptielen geïsoleerd. De hier gelegen heischrale spoorbermen zijn na aanleg van de N293
niet meer bereikbaar en kunnen daarmee als leefgebied voor reptielen verloren worden
beschouwd.
Wanneer alle in §9.2.2 voorgestelde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd treedt
verder geen isolatie op als gevolg van versnippering.
AttematiefE
Vernietiging
Vernietiging van PES/EHS en overige bos- en natuurgebieden
Alternatief E leidt tot doorsnijding van de oostelijke uitloper van het stuifzandcomplex
Melickerheide. Dit momenteel met bos begroeide gebied maakt onderdeel uit van de
PES/EHS. Naast PES/EHS gebieden worden ook enkele RBON gebieden doorsneden door
het tracé van alternatief E. Het betreft een akkercomplex binnen het bosgebied van
Melickerheide, het dal van de Maasnielderbeek (beide reservaatsgebied) en enkele
agrarische percelen die grenzen aan de noordkant van het dal van de Maasnielderbeek
(beheersgebied). De met de aanleg van de N293 gepaard gaande verbreding van de
Keutsebaan leidt tot een lichte aantasting van het binnen de PES/EHS begrensde
bosgebiedje Breidberg. Alternatief E leidt tot een vrij grote aantasting van compensatieplichtige ecotopen, zie Tabel 9.3 .
Vernietiging van leefgebieden van doelsoorten.
Alternatief E leidt tot aantasting van leefgebieden van de doelsoorten kamsalamander,
gladde slang, hazelworm. zandhagedis, levendbarende hagedis, geelgors en de das. Ten
opzichte van de alternatieven D en F wordt relatief weinig leefgebied van doelsoorten
aangetast, zie Figuur 9 . 1 .
Verstoring
Verstoring open gebied en bos binnen PES/RBON
In Tabel 9,3 is het aantal hectares open gebied en bosgebied binnen de PES/RBON
aangegeven dat in geval van alternatief E verstoord wordt. Alternatief E loopt voor een
groot deel door de PES/EHS waardoor in alternatief E ten opzichte van de alternatieven D
en F relatief een groot deel open gebied en bos binnen de PES/EHS wordt verstoord, zie
Figuur 9.2.
Versnippering
Versnippering PES/EHS door isolatie
Na aanleg van alternatief E raakt de westelijke punt van het bosgebied van Melickerheide
geïsoleerd. De oppervlakte van dit bosrestant ligt onder de minimumoppervlakte van 5
ha, waardoor het bos gecompenseerd moet worden.
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Wanneer alle in §9.2.2 voorgestelde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd treedt
verder geen isolatie op als gevolg van versnippering.
Alternatief F
Vernietiging
Vernietiging van PES/EHS en overige bos-en natuurgebieden
Alternatief F heeft een aansnijding van de westelijke uitloper van het stuifzandcomplex
Melickerheide tot gevolg. Dit grotendeels met bos begroeide gebied maakt onderdeel uit
van de PES/EHS. Tevens wordt een akkercomplex aangesneden dat binnen de ecologische
structuur is aangewezen als RBON-reservaatsgebied, De met de aanleg van de N293
gepaard gaande verbreding van de Keulsebaan leidt tot een lichte aantasting van het
binnen de PES/EHS begrensde bosgebiedje Breidberg. Vernietiging van bosgebieden
buiten de PES/EHS komt niet voor. De omvang van de vernietiging van alternatief F is ten
opzichte van de alternatieven D en E gemiddeld, zie Tabel 9.3 en Figuur 9 . 1 .
Vernietiging van leefgebieden van doelsoorten
Alternatief F leidt tot aantasting van leefgebieden van de doelsoorten gladde slang,
hazelworm, zandhagedis, levendbarende hagedis, geelgors en de das. De omvang van de
aantasting van leefgebieden van doelsoorten is gemiddeld ten opzichte van de alternatieven D en E zie Rguur 9 . 1 .
Vernietiging dassenburcht
De dassenburcht die is aangetroffen langs de Maasnielderbeek is gelegen binnen een
afstand van 50 m tot de werkgrens van alternatief F. Hiermee kan de gehele burchtlocatie
als vernietigd worden beschouwd, zie NUN.
Verstoring
Verstoring open gebied en bos binnen PES/RBON
In Tabel 9-3 staat voor verstoring van open gebied en bosgebied binnen de PES/EHS het
aantal hectares weergegeven. Alternatief F is voor een deel op de rand van de PES/EHS
gelegen, waardoor de omvang van verstoring van open gebied en bos binnen de PES/EHS
ten opzichte van de alternatieven gemiddeld is. zie Figuur 9.2.
Versnippering
Versnippering leefgebieden doelsoorten door isolatie
Ter plaatse van de spoorlijn tussen het tracé van alternatief F en de stad raakt een deel
van het leefgebied van reptielen geïsoleerd. De hier gelegen heischrale spoorbermen zijn
na aanleg van de N293 niet meer bereikbaar en kunnen daarmee als leefgebied voor
reptielen verloren worden beschouwd.
Wanneer alle in §9.2.2 voorgestelde mitigerende maatregelen worden uitgevoerd treedt
verder geen isolatie op als gevolg van versnippering.
Zuid
Vernietiging
Vernietiging van PES/EHS en overige bos- en natuurgebieden
Het zuidelijk deel van de N293 loopt door een gebied mei hoofdzakelijk agrarisch
grondgebruik. De Breidberg vormt hierbinnen het enige compensatieplichtige gebied.
Uitgaande van de werkgrenzen van de N293-zuid vindt geen vernietiging van het
bosgebied van Breidberg plaats. Enkele houtopstanden worden wel aangetast met de
komst van de N293, zie Tabel 9.3 .
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Vernietiging van leefgebieden van doelsoorten
Met zuidgedeelte van de N293 leidt tot aantasting van leefgebieden van de doelsoorten
hazelworm, geelgors en de das.
l'erstor/ng
Verstoring bosgebied binnen PE5/RB0N en verstoring broedvogels buiten PE5/RB0N
In het zuidelijk deel van de N293 vindt geen verstoring plaats van open gebieden binnen
de PE5/EHS, waardoor de verstoring van de PES/EHS zich beperkt tot bosgebieden.
Daarnaast worden broedvogels buiten de PES/EHS verstoord, zie Tabel 9.3 •
l^ersnippering
Versnippering: reservering dassenverbindingszone
In §9.2.2 is aangegeven dat aanleg van het zuidelijk deel van de N293 leidt tot aantasting
van de migratiezone van dassen tussen het Roerdal en de Melickerheide. Voor het
Instandhouden van de migratieroute is het noodzakelijk een robuuste verbindingszone te
behouden tussen het Roerdal en Melickerheide. Volgens het NCP N293 dient hiervoor in
zijn totaal een oppervlakte van 10,5 ha ingericht te worden. In Tabel 9.3 Is deze categorie
apart aangegeven.
effecten NW-tak zuidelijk deel N293
In het kader van de aanleg voor het bedrijventerrein Keutsebaan-zuid II zijn de effecten
bepaald van deze aanleg op natuurwaarden. De hierbij gehanteerde werkgrens omvatte
eveneens een NW-tak van de N293. De oppervlakte die deze tak heeft binnen het
bedrijventerrein is 0,59 ha, zie Tabel 9.3 .

9,2.H

Beoordeling
Miti^tie
Tabel 9.i CaieRorie-indelinR mitijiat e
•M-f 1 •!-+ 1 +
omvang
mitlgatie

n.v.t.

0

•

_

• •

Er vindt geen

er vindt In

er vindt In hoge

er vindt inkeer

mitlgatie plaats

beperkte mate

mate mitlgatie

hoge mate

mitlgatie plaats

plaats

mitlgatie plaats

De (omvang van de) mitigerende maatregelen van de alternatieven verschillen sterk. In
geval van E dienen er veel mitigerende maatregelen getroffen te worden, waar onder een
ecoduct en een robuuste faunatunnel. In geval van alternatief E vindt er daarom in hoge
mate mitlgatie plaats (—, Tabel 9.4). Ook in geval van alternatief F dient een robuuste
faunatunnel te worden gerealiseerd. Daarnaast dient in vergelijking tot de alternatieven D
en E een groot aantal dassentunnels te worden aangelegd. Alternatief F scoort daarom
negatief (--)- In alternatief D wordt in plaats van een robuuste faunatunnel een duiker
gerealiseerd. Daarnaast dient verhoudingsgewijs over een grote lengte een amfibieënraster te worden aangelegd. In geval van alternatief D vindt er in beperkte mate mitlgatie
plaats (-).
Vemieti^ng PES/RBON & Boswet
Tabel 9-5 CateRorle-indelïn^vernietiglni! PES/RBON & Boswet

1 +++ | * + | + |

bM171v*nI39

0

1

-

1

-

1

proJKtnr. 111462-R-lAA
•ugustu» J002. definltirf
meideFinilleIrtserve.dac

MER N293 (OosHanBerl Roermond)
Hoordrtpport

+++
omvang
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*+

+

n.v.t.

-

0

-

—

er vindt geen

er vindt in

er vindt in hoge

er vindt in zeer

vernietiging

vernietiging

beperkte mate

mate

hoge mate

van PES/RBON

plaats van

vernietiging

vernietiging

vernietiging

& Boswet

PES/RBON S

plaats van

plaats van

plaats van

Boswet

PES/RBON S

PE5/RB0N &

PES/RBON &

Boswet

Boswet

Boswet

In alle drie alternatieven wordt een aantal hectaren met natuurwaarden vernietigd, zie
Tabel 9.3 en Figuur 9 . 1 . Door de relatief korte lengte van het tracé van alternatief E wordt
ten opzichte van de alternatieve D en F een minder groot aantal hectares vernietigd. In
alternatief E wordt echter wel een groot deel PES/EHS vernietigd. Alternatief E scoort
daarom zeer negatief (—,Tabel9.5) voor dit aspect en de alternatieven Den F respectievelijk enigszins negatief {-) en negatief (--, Tabel 9.5).
Vernietiging (ee^bieden buiten PES/EHS
Tabel 9.6 Categorie-indeling ver^iietiging leefgebieden buiten PES/EHS

+++ ] + * 1 +
omvang

n.v.t.

-

0
er vindt geen

er vindt rn

-er vindt in hoge

_
ervindt inzeer

vernietiging

vernietiging

beperkte mate

mate

hoge mate

van

plaats van

vernietiging

vernietiging

vernietiging

leefgebieden

leefgebieden

plaats van

plaats van

plaats van

bulten

buiten PES/EHS

leefgebieden

leefgebieden

leefgebieden

buiten PES/EHS

buiten PES/EHS

builen PES/EHS

PES/EHS

Doordat alternatief D grotendeels buiten de PES/EHS is gelegen wordt de PES/EHS
weliswaar niet aangetast, maar worden relatief wel veel leefgebieden van doelsoorlen
aangetast, zie Tabel 9.3 en Figuur 9.1. Alternatief D scoort daarom zeer negatief {—, Tabel
9.6). In tegenstelling tot alternatief D is alternatief E wel grotendeels in de PES/EHS
gelegen, waardoor relatief weinig leefgebieden buiten de PES/EHS worden aangetast.
Alternatief E scoort daarom enigszins negatief (-]• Alternatief F ligt tussen alternatief D en
E in en scoort hierdoor negatief {-),
Vernietiging dassenburcht
Tabel 9.7 Categorie-indeling vernietiging dassenburcht
+
Omvang

-

0

n.v.L

vernietiging

er vindt geen vernietiging

er vindt vernietiging plaats

plaats van een dassenburcht

van een dassenburcht

van een
dassenburcht

Alleen in geval van alternatief F wordt het leefgebied rondom een dassenburcht aangetast, zie Tabel 9.3 en Figuur9.1. Alternatief F scoort daarom enigszins negatief (-.Tabel
9.7) en de alternatieven D en E scoren neutraal (O).
Verstoringopen gebied binnen PES/RBON
Tabel 9.8 Categorie-indelinRverstorins open gebied binnen PES/RBON
•M-»- 1 + *
omvang

n.v.t.

1 •

~

0
er vindt geen

er vindt in

er vindt in hoge

verstoring van

verstoring

beperkte mate

mate verstoring

hoge mate

open gebied

plaats van open

verstoring

plaats van open

verstoring

binnen

gebied binnen

plaats van open

gebied binnen

plaats van open

PES/RBON

PES/RBON

gebied binnen

PES/RBON

gebied binnen
PES/RBON

PES/RBON
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Het totaal aantal verstoorde hectaren verschilt zeer per alternatief, zie Tabel 9.3 en Rguur
9.2. Doordat het tracé van alternatief E voor een groot deel door de PES/EHS is gelegen
wordt een groot aantal hectares verstoord door een toename van de geluidsbelasting.
Alternatief E scoort hierdoor voor verstoring van open gebied binnen de PES/EHS zeer
negatief {—, Tabel 9.8). Alternatief F doorsnijdt voor een gedeelte de PES/EHS en scoort
daarom negatief {--). 'n geval van alternatief D wordt de PES/EHS ontzien en wordt slechts
een relatief klein deel open gebied binnen de PES/EHS verstoord. Alternatief F scoort
hierdoor enigszins negatief (-).
Verstoring bosgebied binnen PES/RBON
Tabel 9.9 Catenorie-indeiiriR verstoring bosRebied binnen PES/RBON

•++ 1 ++ I +
omvang

n.v.t.

-

0
et vindt geen

—

er vindt in

er vindt in hoge

ervindt i n i e e r

verstoring van

verstoring

beperkte male

mate verstoring

bosgebied
binnen

plaats van

verstoring

plaats van

hoge mate
verslof ing

bosgebied

plaats van

PES/RBON

binnen

bosgebied

bosgebied
binnen

bosgebied

PES/RBON

binnen

PES/RBON

PES/RBON

plaats van
binnen
PES/RBON

Alternatief E scoort, omdat het binnen de PES/EHS is gelegen, ook voor verstoring van
bosgebied binnen de PES/EHS zeer negatief (—, Tabel 9.9). Ook voor alternatief D en F
geldt hetzelfde als in geval van verstoring van open gebied binnen PES/EHS. Alternatief D
scoort dus enigszins negatief {-) en alternatief F scoort negatief (--).
Verstoring open gebied buiten PES/RBON
Tabel 9.10 Gate Itorie-indelln^ verstoring open gebied buiten PES/RBON
1 +*
+++ 1
+
0
omvang

n.v.t.

er vindt geen

-

—

ervindt in

er vindi in hoge

ervindt i n ï e e r

verstoring van

verstoring

beperkte male

mate verstoring

hoge mate

open gebied

plaats van open

verstoring

plaats van open

verstoring

buiten

gebied buiten

plaats van open

gebied builen

plaats van open

PES/RBON

PES/RBON

gebied buiten

PES/RBON

gebied buiten

PES/RBON

PES/RBON

Alleen in geval van alternatief D wordt in beperkte mate open gebied buiten de PES/EHS
verstoord, zie Tabel 9-3 en Ftguur 9.2. Alternatief D scoort hierdoor enigszins negatief (•,
Tabel 9.10). De alternatieven E en F scoren neutraal (0).
Versnippering PES/RBON & Boswet door isolatie
Tabel 9 . 1 ! Cate ïorie-indelingversni ppering PES/RBON & Boswet door Isolatie
+++ 1 ++ 1 +
0
omvang

n.v.t

er vindt geen

er vindt in

-.

ervindt in hoge

-ervindt in zeer

versnippering

versnippering

beperkte mate

male

hoge mate

PES/RBON a

plaats van

versnippering

versnippering

Boswel door

PES/RBON a

plaats van

versnippering
plaats van

isolatie

Boswet door

PES/RBON &

PES/RBON &

PES/RBON &

isolatie

Boswet door

Boswet door

Boswet door

isolatie

isolatie

isolatie

plaats van

Wederom door de ligging van alternatief E door de PES/EHS, is het aantal versnipperde
hectaren door isolatie binnen de PES/EHS in geval van alternatief E relatief hoog, zie
Tabel 9.3 en Rguur9.3. Alternatief E scoort hierdoor zeer negatief (—, Tabel 9.11)- In
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geval van de alternatieven D en F treedt geen versnippering op van gebieden binnen de
PES/EH5 door isolatie. Beide alternatieven scoren hierdoor neutraal (0).
Versnippering van leefgebieden door isolatie
Tabel?. 12 Categorie-indeling versnippering van leefgebieden door isolali e

+++ 1 -«-f 1 +
omvang

n.v.L

0
er vindt geen

er vindt in

er vindt in hoge

—
er vindt in zeer

versnippering

versnippering

beperkte mate

mate

fioge mate

van

plaats van

versmppenng

versnippering

verïnippermg

leefgebieden

leefgebieden

plaats van

plaats van

plaats van

door isolatie

door isolatie

leefgebieden

leefgebieden

leefgebieden

dooi isolatie

door isolatie

door isolatie

Zowel in geval van alternatief D als van alternatief F geldt dat het leefgebied voor reptielen
langs de spoorlijn geïsoleerd raakt, zie Tabel 9.3 en Figuur 9.3. In geval van alternatief D
raakt echter ook nog een stukje dassen leefgebied geïsoleerd. Hierdoor scoort alternatief
D negatief (-, Tabel 9.12) en alternatief F enigszins negatief (-). In geval van alternatief *"
treedt er geen versnippering op van leefgebieden, waardoor alternatief E neutraal scoc.«
(0).
Versnippering: reservering dassenverbindingszone
Tabel 9 . 1 3 Categorie-indeling versnippering: reservering dassenverblndingszone

++-f 1 +-» 1 +
omvang

n.v.t.

0
er vindt geen

er vindt in

er vindt in hoge

~
er vindt in zeer

versnippering

versnippering

beperkte mate

mate

hoge mate

van de

plaats van de

versnippering

versnippering

versnippering

reservering

reservering voor

plaats van de

plaats van de

plaats van de

voorde

de das sen ver-

reservering voor

reserve nng voor

re serve nng voor

dassenverbin-

bindingszone

de dassen ver-

de dassenver-

de dassenver-

bind ingsione

bindingszone

bindingszone

dingszone

Alleen in het zuidelijk deel van het traject van de N293 vindt versnippering plaats van de
reservering voor de dassenverbindingszone, zie Tabel 9.3 en Rguur 9.3. Alle drie
alternatieven scoren daarom neutraal (O, Tabel 9.13).

9.3

9.3.1

Effectbeschrijving en -beoordeling uitvoeringsvarianten

Flora en Fauna
De effecten van de uitvoeringsvarianten op flora en fauna worden beschreven aan de hand
van vernietiging, verstoring en versnippering conform de effecten beschrijving van de
basisvarianten.
De aanleg van een tunnel onder het spoor zorgt ervoor dat over de lengte van de tunnel
Iets minder verstoring optreedt in vergelijking met de basisvarianten waarin een viaduct
over de spoorlijn wordt gerealiseerd.
Door de aanleg van een tunnel in plaats van een viaduct treedt er geen versnippering op
van het leefgebied voor reptielen. De versnippering heeft tot gevolg dat het leefgebied
van de reptielen ten westen van de N293 geïsoleerd raakt en als vernietigd moet worden
beschouwd. In alternatief E wordt in tegenstelling tot alternatief D en F een ecoduct
gerealiseerd als mitigerende maatregel tegen versnippering. Uitvoeringsvariant 1 van de
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alternatieven Den F scoort dus beter wat betreft versnippering (en vernietiging) ten
opzicfite van de basisvariant van D en F.
In uitvoeringsvariant 2. de rechte aansluiting N293 op de Keulsebaan. blijft er in het
braakliggende perceel aan de Keulsebaan ruimte over voor de aanleg van een ecologische
verbindingszone parallel aan de N293. In deze variant is er dus meer ruimte voor een
ecologische verbindingszone door het industrieterrein Roerstreek in vergelijking tot de
basisvariant. Doordat de Keulsebaan iets naar het zuiden afbuigt, wordt door de
faunatunnel die aansluit op de ecologische verbindingszone ten noorden van de weg, een
directe verbinding met het amfibieënkerngebied ten zuiden van deze weg (Breidberg)
gerealiseerd.
Wat betreft versnippering (afhankelijk van de migratiemogelijkheden) scoort uitvoeringsvariant 2 dus gunstiger ten opzichte van de basisvarianten.
Wel gaat bij deze variant ten opzichte van de basisvarianten meer gebied met natuurwaarde verloren in de vorm van een klein deel van het bos Breidberg doordat de
Keulsebaan afbuigt naar het zuiden.
Wat betreft de effecten van verstoring verschilt uitvoeringsvariant 2 niet of nauwelijks van
de basisvarianten.

9.3.2

Beoordeling uitvoeringsvananten
Voor het aspect Flora en fauna wordt uitvoeringsvariant 1 (tunnel in plaats van viaduct
over de spoorlijn) als gunstiger beoordeeld. Door de tunnel wordt het versnipperende
effect van de N293 tegengegaan, waardoor met name de leefgebieden die zijn gebonden
aan de spoordijk beter kunnen blijven functioneren. Ook de hinder in de omgeving neemt

af.
Uitvoeringsvariant 2 (aansluitvorm Keulsebaan) wordt als gunstiger beoordeeld dan de
basisvariant omdat bij variant 2 het tussengebied beter kan worden ingericht als
ecologische verbindingszone.

9A

Samenvatting overzicht beoordelingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor de
verschillende aspecten en criteria zoals die in dit hoofdstuk zijn beschreven.
Tabel 9-U
aspect

criterium

omvang mitigatie omvang mitigatie
verniel ig Ing

verstoring

D

E

-

...

PES/RBON&Boswet
ieefgebieden buiten PES/EHS

—

dassenburcht

0

0

open gebied binnen PES/RBO\

-

...
...

bossen birnen PES/RBON
broedvogels buiten PES/RBON
vetsnippering
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0

F

:
- •

0

PES/RBON door isolatie

0

leefgebieden door isolatie

-

0

-

reserveringdassenverbindingszone

0

0

0

0
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Effectbeschrijving en-beoordeling woon-en leefmilieu

Inleiding
Het beoordelingskader voor de bij het thema woon- en leefmilieu behorende aspecten is
weergegeven in tabel l O . l . Bij dit thema isdeeffectbepalingvoorhet aspect geluid
Litgevoerd voor de gehele alternatieven (dus zonder splitsing in een noord- en zuiddeel).

Tabel 10.1 Beoordelingskader voor hel thema woon- en leefmilieu
hoofdaspect
aspect
criterium
wood- en leefmilieu

geluid

subcriterium

geluidsbelaste oppervlakte meer dan
50dB(a}
aantal (ernstig) gehmdeiden
aantal saneringssituaties
wijziging geluidsbelasting in
stiltegebied en

trillingen

trillingen

aantal [rillingsgevoelige
objecten binnen 50 m

luchtkwaliteit

luchtkwaliteit

verandering immjssie

vervoei gevaarlijke

vervoer gevaarlijke stoffen

vervoersintensileit per

concentraties
iporbm-code en overschrij-

stoffen

ding veiligheidsniveau
barrièiewerking

barrièrewerking

kwaliteit van de verbindingen: intensiteiten op
woongebied-doorsnijdende
hoofdwegen

visuele kwaliteit

visuele kwaliteit

omvang aan woningen en
t^etgeen dat visuele kwaliteit
bepaalt

10.2

Geluid
Het effect van de verschillende alternatieven op de geluidssituatie en de hiermee
samenhangende geluidskwaliteit wordt middels verschillende beoordelingscriteria in
beeld gebracht. In deze paragraaf wordt ingegaan op de effecten voor de mens. In §9-2.3
is ingegaan op de gevolgen van geluid voor de natuur (met name de broedvogels). De
alternatieven en varianten zijn beoordeeld op basis van de criteria, genoemd in Tabel
10.1, die onder andere volgen uit het NMP4, het nationaal verkeer en vervoerplan, het
provinciale beleid en de richtlijnen voor het MER:
Het geluidsbelaste oppervlak en het aantal (ernstig) gehinderden zijn een criterium voor
de in het NMP4 genoemde doelstelling met betrekking tot de forse verbetering van de
akoestische kwaliteit in 2010 in stedelijk en landelijk gebied. Het aantal woningen boven
de 70dB(A) is een criterium waarmee de doelstelling van NMP4 om in 2010 geen
woningen meer te hebben met een geluidsbelasting boven de 70 dB(A) getoetst wordt.
De provincie Limburg beschrijft in het POL (Provincie Limburg, 2001) dat voor geluidshinder de ambitie is dat de geluidsniveaus zodanig laag zijn dal in elk geval het aantal
gehinderden niet toeneemt. Ze streeft echter naar een afname van het aantal gehinderden. Ernstige hinder mag niet meer voorkomen. Deze doelstellingen zijn in lijn met de
doelstellingen uit het NMP4,
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Bij het bepalen van de effecten voor de bovengenoemde criteria is de onderstaande
werkwijze gevolgd:
•

voor alle wegen binnen het onderzoeksgebied zijn de geluidscontouren en geluidsbelastingen berekend volgens Standaard Rekenmethode II (SRM II) van het Reken- en
meetvoorschrift verkeerslawaai 1981.

•

de afschermende werking van de tussenliggende bebouwing is bepaald volgens de
methodiek van woonwijkschermen van DGMR gebaseerd op de VOI/ISO en ICG methoden;

•

rijksweg 73 -zuid en de voorkeursschermen zijn integraal in het berekeningsmodel
opgenomen;
voor de verkeersintensiteiten zijn de gegevens gehanteerd inclusief de efïecten van
het OOC te Roermond;

•
•

bij de berekening van het aantal (ernstig) gehinderden is uitgegaan van de percentages volgens de dosis-effect relaties Miedema;

•

bij de bepaling van de ligging van de geluidcontouren is geen correctie ex artikel 103
van de Wet geluidhinder toegepast;

•

Bij de bepaling van saneringssituaties is de correctie ex artikel 103 van de Wet
geluidhinder toegepast.

Voor de emissie van het bedrijventerrein is rekening gehouden met de situatie zoals
beschreven in par. 3.5.1, dat wil zeggen dat de uitbreiding geen bijdrage levert aan de
geluidemissie.
Voor de beoordeling van de alternatieven is de Wet Geluidhinder als toetsingscriterium
niet van belang. Als gevolg van de Wet geluidshinder-toets zal echter wel een aantal
mitigerende maatregelen getroffen moeten worden.

10.2.1

Geluidbelast oppervlak
Criterium
Ter bepaling van het akoestisch ruimtebeslag is als criterium gehanteerd het totale
oppervlakte dat meer dan 50dB(A) bedraagt volgens de MKM berekening. Bij deze
berekening worden verschillende geluidsbronnen zoals industrieën en autosnelwege.
omgerekend naar stedelijk wegverkeersgeluid. Hierdoor is het mogelijk om verschillende
typen geluidsbronnen op te tellen. Daarbij worden autosnelweggeluid (Rijksweg 73-Zuid)
en industrielawaai (bedrijventerrein Heide-Roerstreek) zwaarder beoordeeld dan 'niet
autosnelweg'. De wegen van het onderzoeksgebied behoren afgezien van Rijksweg 73Zuid allen tot de categorie 'niet autosnelweggeluid'.
De waarde van 50 dB(A) is als grens gehanteerd vanwege de doelstelling in het Provinciaal Mobiliteitsplan 1996-1999 (Provincie Limburg, 1996), opgenomen in het POL. dat de
oppervlakte met een geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) in de toekomst niet mag
toenemen als het gevolg van interlokaal wegverkeer. Met deze doelstelling wordt beoogd
de relatief stille gebieden te behouden. Dit Provinciaal Mobiliteitsplan is integraal
opgenomen in het POL.
Effectbeschrijving
Vanuit de berekende geluidscontouren voor de verschillende geluidsbronnen zijn met een
Geografisch Informatiesysteem (verder aangeduid als GIS) de geluidsbelastingen
gecumuleerd omgerekend naar de MKM. Per alternatief zijn de resultaten hiervan weergegeven op de kaarten 1.2 t/m 1.5. Tevens zijn met een GIS de gebieden geselecteerd die een
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hogere geluidsbelasting hebben dan 50 dB(A) uitgedrukt in MKM. Het resultaat hiervan is
in Tabel 10.2 per alternatief weergegeven.
Tab«! 10.2 Effecten geluidsbelaste oppervlakte
alternatieven
deelaspect

eenheid

0
nul

oppervl. geluld > 50 dB(AJ

ha.

1430

0
bundeling
liiU

E
bos

F
midden

1407

1411

Uit de resultaten blijkt in vergelijking tot het nulalternatief dat alle alternatieven een lichte
verbetering opleveren. Dit is mede het gevolg van een lichte vermindering van de
verkeersbelasting op de noordwestelijk gelegen wegen in het plangebied. Dit verkeer
wijkt uit naar de verbeterde St. Wirosinget. Omdat de geluidsbelastingen daar al redelijk
hoog zijn, neemt de geluidsbelasting daar in verhouding minder toe dan het afneemt op
de noordwestelijk gelegen wegen in het studiegebied.
In alternatief E wordt de grootste afname bereikt doordat de geluidcontouren vanwege de
weg voor het grootste gedeelte samenvallen met de reeds aanwezige geluidcontour
vanwege het industrieterrein Heide Roerstreek.
Beoordeling
Tabel 10.3 Cale iione-indelinügeluidsbelasie oppervlakte
+++
•«-+

+

0

omvang

afname > 20 ha

afname van 11

afname van 1

er is geen toe-

geluidsbelas t

iOïeerhoge

t / m 20 ha

t / m 10 ha

dan w e l afname

oppervlakte

mate afname vsn

In hoge mate

Ir) beperkte mate

oppervlakte

afname van

afname van

oppervlakle

oppervlakte

. 1 .. 1 ._
n.v.t

Op basis van de effectbeschrijving en Tabel 10.3 rs te concluderen dat alle alternatieven
positief worden beoordeeld. Alternatief E scoort echter het meest positief. Het geluidsbelaste oppervlakte neemt met 13 ha in hoge mate af (++). De effecten van de alternatieven
D en F zijn met een afname van het ge lu ids be laste oppervlakte van respectievelijk 8 en 9
ha nagenoeg gelijk. In beide gevallen neemt het geluidsbelaste oppervlakte in beperkte
mate af (+).

10.2.2

Gebinderden
Criterium
Om het aantal (ernstig gehinderden te kunnen bepalen is met behulp van een Geografisch Informatiesysteem (GIS) per woning de gecumuleerde geluidsbelasting bepaald,
uitgedrukt in MKM. Hierbij is gebruik gemaakt van digitale huisnummerkaarten van de
gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen. De resultaten per woning zijn geclassificeerd in geluidsklassen van 5 dB(A). Om het aantal inwoners te bepalen is uitgegaan van
de gemiddelde woonbezetting. Voor de woningen van de gemeente Roermond is uitgegaan van een gemiddelde woonbezetting van 2,29 inwoners per woning. Voor de overige
woningen is uitgegaan van 2,47 inwoners per woning (CBS, 1999).
Ter bepaling van het aantal gehinderden zijn de inwoners per geiuidsklasse vermenigvuldigd met hinderpercentages. De hinderpercentages zijn afkomstig uit het hinderbelevingsonderzoekvan Miedema (1992). Dit heeft geleid tot de onderstaande effecten:
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Tabel 10-4 Effecten as ntal gehinderden en ernstig g hinderden
alte m a l ieF
geluidsklasse MKM

gehinderden

dBCO

%

ernstig

0

D

E

F

gehinderden

nul

bundeling

bos

midden

%

aantal inwraners

tUO

0,0

0,0

0

0

0

0

40-45

3.3

0.0

0

0

0

2

45-50

7,6

0.2

3915

3925

3951

3844

50-55

13.8

1.9

8430

9456

9522

9494

55

60

10.9

5.3

3729

3175

3432

3477

60-65

28.9

10,4

1947

1530

1250

1342

65-70

37,7

17.2

345

328

267

245

>70

47.5

25.7

93

45

38

55

18459 18459

18459

18459

inwoners totaal
gehinderden totaal

2976

ernstig gehinderden totaal

654

2853

4,0%

585 10.6%

2810

5.6%

559 14,5%

2834

4.8%

571 12,7%

Uit de resultaten blijkt dat de onderlinge verschillen in relatie tot het totaal aantal gehinderden gering zijn. In Rguur 1 0 , 1 is voor de drie alternatieven weergegeven hoe sterk de
daling is van het aantal gehinderen in vergelijking met de referentiesituatie.
Uitgaande van het aantal gehinderden bedraagt de maximale afname 5,6%. Deze 5,6%
betekent echter toch een afname van het aantal gehinderden met circa 166 inwoners. Het
aantal ernstig gehinderden daalt ten opzichte van de referentiesituatie relatief meer. De
maximale afname in alternatief E bedraagt IA, 5%. Absoluut gezien betekent dit een
afname van het aantal ernstig gehinderden met 95 inwoners.
De afname in alle alternatieven is volledig te verklaren door de wijziging in de verkeersstromen. In alle alternatieven wordt het verkeer van de route Heinsbergerweg-St.
Wirosingel afgeleid naar de nieuw aan te leggen N293. Langs deze route zijn relatief veel
woningen gesitueerd die in de referentiesituatie een hoge geluidsbelasting ondervinden.
Alternatief E is het meest gunstige alternatief daar deze route de korste en snelste
verbinding vormt vanuit de Keulse baan naar Rijksweg 73-Zuid, Hierdoor 'trekt' deze route
relatiefveel verkeer weg van de bestaande route via Heinsbergerwegen St. Wirosingel
Alternatief F trekt eveneens veel verkeer weg maar heeft als nadeel dat de oosttangent
noord dichter bij de bebouwing van Kitskensberg ligt dan alternatief E. Alternatief D is het
minst gunstige alternatief. De route trekt minder verkeer dan de alternatieven E en F en
ligt nog dichter bij Kitskensberg dan alternatief F.
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200
• gehinderden
• ernstig gehinderden
•ê 150

I
75 100

al

•S

50

Figuur 10.1 Afname van het aantal gehinderden In v«t^eU}klng met de referentiesituatie

Beoordeling
De beoordeling vindt plaats aan de hand van het beoordelingskader zoals weergegeven in
Tabel 10.5.
TabellO.SCate ^orie-indelitiK aantal gehinderden

++

•h++

+

Aantal

> 5% afname

> 5% afname

gehinderden >

aantal

aantal

50 db(3}

gehinderden en > gehinderden of >

gehinderden en

10% afname

10% afname

O t / m 10%

ernstig

ernstig
gehinderden

afnanne ernstig
gehinderden

sehinderden

0

O t / m 5% afname

er is geen toe-

aantal

dan wel afname

-

-

—

n.v.t.

Zoals hiervoor beschreven neemt in alle drie alternatieven het aantal gehinderden en
ernstig gehinderden af. In het geval van de alternatieven D en F neemt het percentage van
aantal gehinderden weliswaar met minder dan 5% af, het percentage van het aantal
ernstig gehinderden neemt met meer dan 10% af. Beide alternatieven scoren hierdoor
positief (++, Tabel 10.5). Voor alternatief E neemt het aantal gehinderden met meer dan
5% af en het aantal ernstig gehinderden met meer dan 10%. Alternatief E scoort daarom
zeer positief (-*-++).

10.2.3

Sanering
Criterium
In 1995 zijn door de Ministervan VROM de saneringssituaties wettelijk vastgesteld op
basis van een landelijk gehouden saneringsonderzoek (Project Inventarisatie Sanering
Weg- en Railverkeerslawaai). Dit onderzoek heeft geleid tot een groot aantal vastgestelde
saneringssituaties die in aanmerking komen voor daadwerkelijke sanering. Dit is het
geval indien de woningen, tijdens de berekeningen in 1995, in 2010 een berekende
geluidsbelasting hebben van 60 dß(A) of meer (na afronding van art. 103 Wgh). Voor de
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woningen aan de Keulsebaan nummer 111 t / m 145 is, conform opgave van de gemeente
Roermond, geen saneringswaarde bekend. Dit kan als de woningen tijdens de saneringsoperatie in 1995 een geluidsbelasting hadden die hoger was dan 70 dB(A) (na afronding
van art. 103 Wgh). Als gevolg hiervan zou de woning van de saneringslijst zijn afgevoerd.
Uit berekeningen is gebleken dat bij 50 km/uur en een bijbehorende aftrek van 5 dB(A)
ex-artikel 103 Wgh voldaan kan worden aan de maximale bovengrens van 70 dB(A).
Derhalve maken deze woningen deel uit van de saneringssituaties. (Waarschijnlijk iS
destijds bij het saneringsonderzoek uitgegaan van een maximumsnelheid van 80 km/uur
en een aftrek van 3 dB(A) ex-art 103 Wgh.)
Om de gevolgen voor deze woningen expliciet in beeld te brengen is onderzocht in welke
mate de geluidsbelasting als gevolg van de alternatieven gaat wijzigen.
Effectbeschrijving
Om de wijzigingen te kunnen bepalen zijn per wegvak voor de alternatieven op indicatieve
punten de wijzigingen in de geluidsbelasting bepaald ten opzichte van de vastgestelde
saneringsgrenswaarde. In tegenstelling tot voorgaande paragrafen is hier gerekend met
ongewogen geluidsbelastingen. Er heeft dus geen omrekening plaats gevonden conft
de MKM-methodiek.
Tabel 10.6 Veryeliikinß vastRestelde saneri -igserenswaarde met berekende geluidsbelasting
maatgevend punt
ter bepaling van
saneringswaarde

aantal
woningen

geluk sbelastingen uitgediukt in
dB(A) n^ t o e p a s s i n g v a n a r t l 0 3 W g h
alternatieven
saneringswaarde
0
E
F
D

Mojartlaan 2 t / m 200

60

63

60

<50

<50

<50

Admiraal Heifrichstraal 50

47

59

63

53

53

53

Keulsebaan 32

24

52

52

51

51

Heinsbert;erwe^ 110

131

54
52

61

Karel Doormanstraat 17

44
50

62

61

59
62

59
62

59
62

66

64

64

63

6i

36

63
66

59

<50

<50

<50

65

53

53

53

Brede We^
Beethovenlaan 611 t/m 827
Keulsebaan l l l t / m l A S

18

In alle alternatieven treedt voor een groot aantal woningen verbetering op ten opzichte
van de referentiesituatie of is sprake van een gelijkblijvende geluidsbelasting. Slechts bij
de Kerel Doormanstraat is sprake van een lichte toename en daarmee een versleehterir.g
van de situatie. Ten opzichte van de te realiseren saneringswaarden wordt op alle str^ .1,
behalve de Heinsbergerweg voldaan aan de saneringswaarde.
Beoordeling
Tabel 10.7 Catenorle-indeling sanering
+++
++
Verandering in
aantal te saneren
woningen

het aantal te saneren
woningen neemt af

+

0

-

~

~

er is nagenoeg geen toe-

het aantal Ie saneren woningen

of afname van het aantal

neemt toe

te saneren woningen

Gelet op de geringe verschillen tussen de alternatieven (maximaal ldB(A)) kan gesteld
worden dat het criterium 'urgente' saneringssituaties niet onderscheidend is voor de
alternatieven. Het aantal te saneren woningen verandert in vergelijking tot de referentiesituatie niet; daarom scoren alle drie alternatieven neutraal (O, Tabel 10.7).

btidlS2van239

proiectnr, 1 1 1 4 ä M i - 1 4 4

MER N 29 3 (Ooïnangent Roermond)

dugu5tus 2002. definiUef

Hoofdrapport

oranjewoud

merderinilief resetve.doc

10.2.4

Stittegebieden
Criterium
Een criterium voor de beoordeling van de alternatieven is het effect op de aanwezige
stiltegebieden. Het provinciaal beleid is er op gericht dat er geen verdere akoestische
verstoring van de stille gebieden plaatsvindt. Bij dergelijke stiltegebieden geldt als
taakstelling dat het (gecumuleerde) achtergrondniveau minder dan 40 dB(A) bedraagt. Als
criterium geldt derhalve de mate waarin de geluidsbelasting in het stiltegebied wijzigt
binnen de alternatieven.
Effectbeschrijving
Om dit aspect te toetsen is de ligging van het stiltegebied de Roerdal (zie kaart 1,1)
geconfronteerd met de ongewogen gecumuleerde geluidsbelastingen zoals deze voor de
verschillende alternatieven (zie kaarten i.6 t/m 1-9) zijn opgesteld.
Het stiltegebied de Meinweg ligt buiten het studiegebied van dit MER. Het stiltegebied ligt
ver van de 35 dB(A)-contouren van de wegen uit het studiegebied af. Uit de kaarten 1.6
t/m 1.9 blijkt voor alle alternatieven dat de geluidsbelasting in het noordelijke deel van
het stiltegebied Roerdal, gesitueerd ten westen van de Heinsbergerweg, de 40 dB(A) ver
overstijgt.
Beoordeling
Tabel 10.8 CatCRorie-indelIngstilteRebieden

+++
Verandering in
aantal
stiltegebieden
waar grens
geluidsbelasting

++

+

het aantal stiltegebieden
waar grens geluidsbelast i n g wordt overschreden
neemt af

0

-

-

~

er is nagenoeg geen toe-

het aantal stittegebieden waar

of afname van het aantai

grens geluidsbelasting wordt

stiltegebieden waar

overschreden neemt toe

grers geluidsbelasting
wordt overschreden

wordt overschreden

Ten opzichte van de referentiesituatie verandert het aantal stiltegebieden waarvan de
grenswaarde voor de geluidsbelasting wordt overschreden niet. Alle drie alternatieven
scoren daarom neutraal (O, Tabel 10.8).

10.3

Trillingen
Criteria
Trillingen door heien, autoverkeer of (zwaar) vrachtverkeer kunnen schade toebrengen
aan gebouwen. Voor de hinder door trillingen zijn geen expliciete beleidsdoelstellingen
geformuleerd. Als criterium wordt gehanteerd het aantal trillingsgevoelige objecten
binnen een afstand van 50 m uit de wegas.
Onder trillingsgevoelige objecten worden verstaan oude bebouwingen monumenten.
EfFectbesch rijving
De kans op trillingshinder is gering. Dit komt voor een groot deel door de goede ondergrond: de deklaag bestaat uit fijne zanden met dunne inschakelingen van klei of leem.
Onder deze dunne deklaag ligt een pakket met grove zanden en grinden. In alle alternatieven en uitvoeringsvarianten geldt dat de wegen en kunstwerken zonder problemen op
de aanwezige ondergrond kunnen worden gefundeerd.
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In geen van de alternatieven blijkt binnen een afstand van 50 m van de wegas een
trillingsgevoelig object te liggen. Het monument Kloosterhof ligt in de alternatieven altijd
minimaal 100 meter uit de wegas.
Beoordeling
Tabel 10.9 Categorie-indelingtriilinsen
+++
aantal aangetast

++

+

0

-

-

--

geen aantasting

>0 trillingssevoelige objecten

tril lings gevoelige

trillingsgevoelige

worden aangetast.

objecten

objecten

n.v.t

Gezien het niet voorkomen van trillingsgevoelige objecten binnen een afstand van 50 m
uit de wegas scoren alle alternatieven neutraal (O, Tabel 10.9). Daarmee is het effect niet
onderscheidend voor de alternatieven.

10.4

Luchtkwaliteit
Criteria
Door de aanleg van de N293 veranderen de verkeersintensiteiten, verkeerssamenstelling,
wegprofiel, wegdekverharding en snelheden op een groot aantal wegen in het studiegebied. Deze factoren beïnvloeden de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen van het
wegverkeer. Voorde alternatieven Nul, D, E en F zijn de immissieconcentratiesvoor NOj,
PMIO, Benzeen, S 0 „ CO en BaP berekend volgens de nieuwe CAR II methodiek. Deze
methodiek is gebaseerd op het Besluit Luchtkwaliteit van 19 juli 2001. Als criterium geldt
derhalve de mate waarin er een verandering optreedt van de immissie concentraties voor
luchtkwaliteit ten opzichte van het niilalternatief. Bij de berekeningen is voor de achtergrondconcentratie geen rekening gehouden met het effect van de emissie van het verkeer
op Rijksweg 73-zuid; op de mogelijke effecten van cumulatie wordt apart ingegaan aan
het einde van deze paragraaf.

Aanpak
Op basis van de maatgevende etma a linten siteiten en de overige rnvoergegevens voor de
luchtkwaliteitsberekeningen (dwarsprofiel, plaats van de voetganger en aanwezighei
bomen) zijn de representatieve wegvakken geselecteerd waar mogelijk overschrijdingen
van de normering kunnen plaatsvinden. De betreibende wegvakken staan onderstaand
aangegeven:
•
Keulscbaan
Wegvak Energieweg tot aansluiting N293
Wegvak aansluiting N293 tot van Heutzstraat
Wegvak van Heutzstraat tot van Riebeeckstraat
Wegvak van Riebeeckstraat tot St. Wirosingel
•
St. Wirosingel
Wegvak aansluiting rijksweg 73-zuid tot Koninginnelaan
Wegvak Koninginnelaan tot spoorlijn
Wegvak spoorlijn tot Keulsebaan
•
•
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Uit de handleiding van de CAR il methode van TNO blijkt dat de codering met betrekking
tot bomencode, wegtypering, snelheidstypering e.d. gelijk is aan de oude CAR I methode.
De berekeningswijze en de normering zijn echter aangepast. In de onderstaande tabel is
de nieuwe normering voor de diverse stoffen aangegeven.
Tab«l 10.10 Normering luchtkwaliteit
jaar
stof
S02

N02

PMIO

CO

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

2

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

type norm

3

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

i

290

2S0

270

260

250

240

230

220

210

200

5

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

6

58

56

54

52

50

48

46

44

42

40

5

40

dO

40

40

40

40

40

40

40

40

6

AS

46

44

42

40

7

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

8

70

65

60

55

50

9

6

6

6

6

6

Benieen

5

10

10

10

10

10

10

BaP

5

1

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

10^

10

10

10

1

1

1

1

1 grenswaarde (humaan; uur gemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden overschreden in tlg/in3)
2 grenswaarde (humaan: 24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden overschreden i n p g / m 3 )
3 grenswaarde (humaan; uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden In iig/m3J
4 plandrempel voor leer drukke verkeerssituaties
(uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden in pg/m3)
5 grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in |Jg/m3)
6 plandrempel (jaargemiddelde in (ig/ni3)
7 grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden i n p g / m 3 )
8 plandrempel (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden rn|ig/m3)
9 grenswaarde (humaan;98percenlielvan8 uurgemiddelden In mg/m3)

De effectbeschrijving en -beoordeling van de alternatieven vindt plaats op het criterium
grenswaarde NO^ en PMIO (zwevende deeltjes) voor de jaargemiddelde concentratie in
Mg/m3. Hiervoor is gekozen daar uit de handreiking Besluit Luchtkwaliteit deel 1 en 2
blijkt dat voor deze stoffen in Nederland de kans op overschrijding van de normering het
grootst is. De normering voor de concentratie van het jaargemiddelde voor NOj en PIVllO
liggen in 2010 beide op 40 ^ g / m 3 . Er is gekozen voor een beoordeling op de grenswaarde
daar deze waarde uiteindelijk in 2010 bereikt moet zijn.
De positie van voetgangers ten opzichte van de weg bepaalt of grenswaarden mogelijk
worden overschreden. Omdat langs het tracé van alle drie alternatieven geen voetpaden
gesitueerd zijn, behoeft de luchtkwaliteit voor deze wegvakken niet te worden berekend.
Effecten
De berekeningsresultaten van de verschillende wegvakken zijn weergegeven in Tabel
10.11. De invoergegevens voor de luchtberekeningen voor de verschillende lokaties zijn
opgenomen in bijlage 6. In de tabel zijn de resultaten vergeleken met de grenswaarde en
zijn overschrijdingen vetgedrukt weergegeven. De resultaten voor NOj zijn voor de
onderscheiden wegvakken en alternatieven weergegeven in Figuur 10.2.
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Tabel 10.11 Effecten luchtkwaliteit
NOZ [pB/m>l

alternatlïf
nulaltematief

alternatief D

alternatief E

alternatief F

straatnaam
(wegvaknr.)

HOI
IfE/m')
jaargemiddelde Jm norm

NO 2
iMB/m'l
verschil

PMIO (tig/m'l

PMIO

PMIO

jaar^middelde

lpg/m'1
jm nomi

lMg/m'1
verschil
0.6

Keulse baan (7)

39.9

40

-0,1

40,6

40

Keulsebaan(I2)

38.6

40

-1.4

41.3

40

1.3

Keulsebaan(13)

47,5

&0

7.5

46.7

40

6.7
B,6

Keulsebaan (lA)

50,1

40

10,1

48,6

60

SIWirosingel(19)

39,3

40

-0.7

40,5

60

0.5

StWiro5ingel(20)

34.9

40

-5,1

42,3

40

2,3

St Witosingel (21)

33.3

AO

-6.7

41,3

40

1.2

Koningin nelaan (31)

36,0

40

-4,0

42,0

40

2.0

Heinsbergetweg [3)

25,4

40

-14,6

36,5

40

3.5

Hemsbergerweg (42)

26,0

40

-14.0

37,6

40

-2.4

Keulsebaan (7)

60,0

40

0.0

40,6

60

0.6

KwilMbMn (12)

21.9

40

-18.1

35.3

60

-4,8

Kaubcbun (13)

-16.6

35.6

40

-4,4

40

U
-0-

23.4

40

Keulsebaan (14)

22,5

40

-1?.5

35.4

SI Wirosingel (19)

36,9

40

-3,1

39.5

40

St Wirosingel (20)

16,9

40

-33.1

34,2

40

•5,8

SI Wirosingel (21)

16,9

40

-23,1

34.2

40

•5,8

Koninginnelaan(31)

38,2

40

-1.8

43.5

60

3.5

Hemsbergerweg (3)

25.1

40

-14.9

36,4

60

-3.6

Heins be rgerweg (42)

22,9

40

-17.1

36,3

60

-3.7

Keulsebaan (7)

40.6

40

0,6

40,9

60

0,9

Keulsebaan (12)

32.2

40

•17.8

35,3

40

-4.7

Keulsebaan (13)

23,8

40

•16.2

35,7

40

-4.3

Keulsebaan (14)

21,8

40

-18,2

35.3

40

-4.8

St Wirosingel (19)

37,3

40

-2.7

39,6

40

-0,4

St Wirosingel (20)

16,9

40

-23.1

34,3

40

-5,8

St Wirosingel (21)

16,9

40

-23.1

34.2

60

-5,8

Koninginnelaan (31)

38.6

40

•1,4

43,7

60

3.7

Heinsbergerweg (3)

25,5

40

•U.S

36,5

40

-3.5

Hemsbergerweg (42)

22.0

40

-18.0

35.9

40

-6.1

Keulsebaan (7)

40.7

40

0.7

40.9

40

0.9

Keulsebaan (12)

22,4

40

-17,6

35.3

40

-4.7

Keulsebaan (13)

24.0

40

-16.0

35.8

40

-«.'

Keulsebaan (14)

21,7

40

-18.3

35,2

40

-.

SI Wirosingel (19)

39.5

40

-10.5

36,9

60

•3,1

St Wirosingel (20)

!6.9

40

•23.1

34.2

60

-5,8

St Wirosingel (21)

16.9

40

•33.1

34.3

60

-5.8

Koninginnelaan (31)

38.9

40

-1.1

63.9

40

3.9

Heins be rgerweg (3)

25,5

40

-14,5

36.6

60

-3.4

Hei nsbe rgerweg (4 2)

22,0

40

•18.0

35.9

40

-4.1

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor alle berekende wegvakken er sprake is van
een verbetering van de immissieconcentraties voor luchtkwaliteit ten opzichte van de
referentiesituatie. Dit is in alle alternatieven bet gevolg van de vermindering van het
verkeer op de St. Wirosingel, Keulsebaan en Koninginnesingel. Van de overige, niet
geselecteerde, wegvakken in het studiegebied mag verwacht worden dat gelet op de
resultaten van de representatieve wegvakken geen overschrijdingen van de normering
voor zullen komen. Bij de niet geselecteerde wegvakken zijn de te hanteren invoergegevens (lagere intensiteit, ruimer proHel e.d.) namelijk gunstiger dan bij de representatieve wegvakken waar volgens de berekeningen de resultaten al onder de norm blijven.
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Effect van tunnel Rijksweg 73-zuid
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 leidt het gebruik van de toekomstige tunnel van Rijksweg 73-zuid tot een lokale overschrijding van de normen van het Besluit Luchtkwaliteit,
Omdat geen verspreidingsmodel beschikbaar is voor de effecten van de tunnel is op deze
plaats een kwalitatieve beschouwing over de mogelijke interactie van de effecten door
Rijksweg 73-zuid en de N293 (Oosttangent fïoermond) opgenomen. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:
•
•

•

•

•

het effect van de tunnelmond is lokaal; de berekende norm overschrijding (zie Huïjben
2002) ligt buiten de bebouwde kom in een open gebied
voor rijksweg 73-zuid (met veel hogere verkeersbelasting dan de N293 (Oosttangent
Roermond)) ligt de NOj-contour in het vrije veld op ongeveer 20 m uit de as van de
weg (Huijben, 2002); voor de N293 met een lagere verkeersbelasting en lagere snelheden lig naar analogie de NO^-contour dan eveneens op of dichtbij de weg
gezien de positie van de tunnelmond ten opzichte van de wegvakken zoals in deze
paragraaf in beschouwing genomen (Tabel 10,11, Figuur 10.2) is het effect van de
emissie vanuit de tunnelmond op de berekende immrssieconcentraties, zoals opgenomen in Tabel 10.11, verwaarloosbaar
voor de alternatieven E en F is er geen ruimtelijke overlap tussen het gebied waar de
emissie vanuit de tunnelmond een relevante bijdrage levert aan de achtergrondconcentratie en het gebied waar als gevolg van de N 293 (Oosttangent Roermond) een
effect kan optreden (dat is. gezien de verkeersintensiteiten, de strook direct langs de
weg); voor deze alternatieven is de cumulatie met Rijksweg 73-Zuid dus niet aan de
orde.
voor alternatief O kan worden geconstateerd dat er waarschijnlijk wel een overlap is
tussen het gebied waar de emissie vanuit de tunnelmond bijdraagt aan de achtergrondconcentratie en het gebied waar een effect van de N293 kan optreden. Verwacht
kan worden dat in de situatie dat beide wegen -rijksweg 73-zuid en de N293 volgens
alternatief D- aanwezig zijn, het gebied waar de norm van 40 f i g / m ' wordt overschreden relatief groot is en naar verwachting de hele zone kan vullen tussen de tunnelmond en alternatief O. In dit gebied zijn geen woonbestemmingen aanwezig. De
dichtsbijzijnde woningen bevinden zich in de noordrand van de woonwijk Kitskensberg, ten zuiden van de spoorlijn. Gezien de afstand van de woonwijk tot de N293
(Oosttangent Roermond) wordt hier geen overschrijding van de norm bij de woningen
verwacht.

• * > ^
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Figuur 10 J : Berekende immissieconcentratie voor NO, voor da altaitiatieveii
Beoordeling
Tabel 10.12 Cate«!orie-in deling luchtkwaliteit
++*
Toe. en afname

> 50% afname

+*

+

0-50% afname

0-50% afname

geen toedan wel

percentage wegvakken

beide

één

beide

boven grenswaarde NOj

grenswaarden

grenswaarde

grenswaarden

en PMIO

en > 5 0 %

0

• 1 n.v.t.

—

afname beide
grenswaarden

afname één
grenswaarde

Zoals hiervoor beschreven geldt voor alle d r i e alternatieven ten o p z i c h t e van de referent i e s i t u a t i e een afname van het aantal w e g v a k k e n dat d e g r e n s w a a r d e van N O , en P M I O
o v e r s c h r i j d t . Voor alternatief D g e l d t dat het percentage w e g v a k k e n waar de grenswaarde
v a n N O , e n / o f P M I O overschreden w o r d t v o o r b e i d e g r e n s w a a r d e n m e t 5 0 % a f n e e m t ,
w a a r d o o r alternatief in dat o p z i c h t zeer p o s i t i e f w o r d t b e o o r d e e l d . Dit positieve oordeel
w o r d t e c h t e r g e n u a n c e e r d o m d a t d e n a b i j h e i d v a n de v e r h o o g d e a c h t e r g r o n d c o n c e n t r a t i e s in de o m g e v i n g van de t u n n e l m o n d van r i j k s w e g 7 3 - z u i d l o k a a l tot een relatief
g r o o t g e b e i d leidt waar d e n o r m voor N O , w o r d t o v e r s c h r e d e n . Dit l e i d t tot het t o t a a l o o r d e e l + , Tabel 10.12).
Voor de alternatieven E en F geldt weliswaar o o k dat het aantal w e g v a k k e n waar de
g r e n s w a a r d e van P M I O w o r d t overschreden met meer d a n 5 0 % a f n e e m t , maar de a f n a m e
v a n het a a n t a l wegvakken waar de g r e n s w a a r d e v a n NO; w o r d t overschreden niet. Deze
neemt in b e i d e gevallen met precies 5 0 % af, w a a r d o o r de a l t e r n a t i e v e n E en F positief
scoren (++). Voor plaatsen in de bestaande s t e d e l i j k e o m g e v i n g w a a r de normen van het
Besluit L u c h t k w a l i t e i t w o r d e n omschreven moet w o r d e n o n d e r z o c h t of maatregelen
k u n n e n w o r d e n g e n o m e n . Voor de N 2 9 3 zelf is geen sprake v a n n o r m o v e r s c h r i j d i n g in
verblijfsgebieden.
1-:«'
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10.5

Vervoer gevaarlijke stoffen
Criteria
Bij externe veiligheid gaat tiet om het beheersen van de veiligheid van personen in de
omgeving van activiteiten met gevaarlijke Stoffen. De risico's mogen een bepaald niveau
niet te boven gaan.
Het externe veiligheidsbeleid maakt onderscheid tussen het plaatsgebonden risico (PR)
en het groepsrisico (GR).
Plaatsgebonden risico
Met plaatsgebonden risico, voorheen individueel risico geheten, is gedefinieerd ais de
kans per jaar op overlijden voor een onbeschermd individu ten gevolge van ongevallen
met een bepaalde activiteit. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren langs de weg.
Voor het plaatsgebonden risico geldt een getalsnorm welke de maximale toelaatbare
overlijdenskans van een individu aangeeft. Deze zijn:
•
•

1 op 100.000 per jaar (10 Vjr) voor bestaande situaties
1 op 1.000.000 per jaar (lO"*/jr) voor nieuwe situaties

Dit houdt in dat voor nieuwe situaties de risiconorm wordt overschreden indien zich
woningen of gevoelige objecten binnen de 10"* risicocontour en voor bestaande situatie
binnen de 10^ risicocontour bevinden. Deze waarden zijn juridisch hard.
Groepsrisico
Het groepsrisico wordt gedefinieerd als de kans per jaar dat in één keer een groep
mensen komt te overlijden bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit risico valt niet aan
te geven met risicocontouren langs de weg. maar wordt weergegeven in een grafiek met
een zogenaamde ftj-curve. Hierin wordt hel overlijden van een groep van een bepaalde
omvang afgezet tegen de kans per jaar.
Het GR kent geen verschil (meer) tussen bestaande en nieuwe situaties. Ook kent het
groepsrisico geen vaste norm, maar een oriënterende waarde.
Effecten
Bij de beoordeling van de externe veiligheid wordt in eerste instantie gebruik gemaakt
van vuistregels (V&W, VROM, 1998), waarmee relatief snel kan worden bepaald of de
kans bestaat dat de risiconormen worden overschreden. Indien uit het gebruik van die
vuistregels blijkt dat deze kans aanwezig is, dan dient een uitgebreider onderzoek
gedaan te worden met behulp van de IPO Risico BerekeningsMethodiek (AVIV, 1997)
In Tabel 10.13 staan de wegen aangegeven die in de toekomst per alternatief zullen
worden opengesteld voor gevaarlijke stoffen.
Tabel 10.13 Wegen die in toekomst worden opgcslcld voor vervoer gevaarlijke stoffen
alternatief
0
Weg
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wegvak

5 t WIrosingel

Koninginnelaan-Keubebaan

5 t Wirosingel

Keulsebaan - Hetnsbergemeg (N293)

nul

0
bundeling

bos

E

F
midden

X

Keulsebaan

S t Wirosingel - Oosttangent

X

Heinsbeigenweg

S t Wirosingel - Lindenveg (Melick}

X

Oasttangent

Rijksweg 73-Zuid - Keulsebaan

X

X

Oosrtangent

Keulsebaan - Heinsbergenvcg

X

X

X
X
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Over het toekomstig gebruik van deze routes voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn
geen gegevens bekend. Om tot een beoordeling te kunnen komen zijn daarom aannames
gedaan over de omvang van het vervoer van de stoffen op basis van de schatting in
§3.5-4. Gezien de toenemende bedrijvigheid en autonome groei wordt uitgegaan van een
groei van 50% ten opzichte van de situatie in 1995. Dit leidt tot de volgende geschatte
aantallen:
Tabel 10.14 Geschatte vervoersintensiteit per IPORBM-code per traject per jaar in vrachtwagen.equivalenten
voor de noofdeltiiie en zuideliike deeltraiecten
Traject
alternatief
GF3
LFl
LF2
tolaal
nootdelijke trajecten;
- St. Wirosingel (v.a. Koninginnein) - Keulsetiaan

1.500

6.000

1.500

9.O00

250

3.000

500

3.750

nul, D, E en F

- Oosttangenl-Noord
ïuidelijke trajecten:
. St. Wirosingel (v.a. Keulsebaan) - Heinsbergenveg

nul, D, E en F

- Keulsebaan - St. Wirosingel ~ Heinsbergeiweg
- 0 os ttan gent-Zuid
GF3: brandbaie gassen (voornamelijk LPG)
L F l : brandbare vloeistoffen (dieseloli« en verwante stoffen)
LF2: brandbare vloeistoffen (benzine en verwante stoffen)

Aan de hand van de vuistregels is de mogelijkheid op overschrijding van de risiconormen
beoordeeld. Daarbij is voor ieder alternatief bekeken of bij de geldende toegestane
snelheid op dat wegvak en de gemiddelde woningdichtheid langs de weg de daarbij
behorende aantallen tankwagens wordt overschreden. Daarbij dient te worden bedacht
dat wanneer dit het gevat is het niet betekent dat er ook daadwerkelijk een overschrijding
van het maximaal toegestane externe veiligheidsniveau is; het is een indicatie dat verder
gerekend dient te worden met een daarvoor bestemde mal van IPORBM.
De te gebruiken vuistregels geven het volgende resultaat in Tabel 10.15:
Tabel 10.15 Mo« elifkheid op overschriidinj; van de risiconormen
mogelijke overschriiding van de norm
alternatief

noordelijke trajecten

|

luldetljke trajecten

nul

J3

1

nee

D

ja

'

E

nee

nee

F

nee

nee

nee

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het zuidelijke deel van de trajecten in geen van de
gevallen een mogelijk probleem vormt. De voornaamste reden hiervoor is het nagenoeg
afwezig zijn van (woon)bebQuwing. Ook is op deze route minder vervoer van gevaarlijke
stoffen te verwachten.
Van de geplande alternatieven bestaat alleen bij de 'bundeling' variant (D) de kans dat
deze op het noordelijke traject de norm voor het plaatsgebonden risico of de oriënterende
waarde van het groepsrisico overschrijdt. Voor dit alternatief is dan ook een nadere
berekening gemaakt aan de hand van de IPOBRM-mal.
Plaatsgebonden risico
In Tabel 10.16 zijn de resultaten voor het plaatsgebonden risico weergegeven. In de tabel
is de maximale berekende afstand van de PR-contouren tot het hart van de weg opgenomen.
Tabel 10.16 Resultaten plaatsgebonden risico
Attantatlef
D

t>l>dl90«>n239

{ norm
lO-^/iaar

a b t a n d tot weg (m)
lO-s/iaar

1 ia*/jaar

0

10

' lO'/jaar
| 100

lO^/jaar
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Bij dit alternatief is geen 1 0 * of lO"* contour aanwezig. De norm voor het plaatsgebonden
risico wordt dientengevolge niet overschreden.
Groepsrisico
Onderstaande grafiek geeft het groepsrisico weer van alternatief D. Hierbij is te zien dat
geen overschrijding van de oriënterende waarde is waar te nemen. Het groepsrisico
nadert de oriënterende waarde tot ongeveer 2 3 % .

rol u i

-- a«rt
•-

SLTl
^ LTZ

f

[ Mflt*] ]

Figuur 10.3 Groepsrisico alteinatief D (bundeling)
Geconcludeerd kan worden dat geen van de alternatieven een overschrijding geeft van de
norm voor het plaatsgebonden risico dan wel de oriënterende waarde voor het groepsrisico. Omdat in hel O-alternatief de routes voor vervoer van gevaarlijke stoffen door de
bebouwde kom van Roermond lopen betekent dit een verbetering van de situatie;
hierdoor scoren alle drie alternatieven positief (+).

10.6

Barrierewerking
De barrièrewerking kan worden beoordeeld op functionele relaties die bestaan tussen
functies (binnen het studiegebied of met functies buiten het studiegebied). Voor
functionele relaties is met name de barrière die een weg als de N293 (Oosttangent
Roermond) kan vormen van belang.
Criteria
Een hoofdweg verstoort lokale verbindingen (wegen en paden die van belang zijn voor de
ontsluiting van gebouwen, gronden en kleinere kernen). Dit kan leiden tot een aantasting
van de kwaliteitvan die verbindingen, met name voor langzamere vervoerswijzen.
De barrierewerking wordt omschreven aan de hand van de aard en omvang van de relaties
die doorsneden worden door de hoofdinfrastructuur en de verkeerskenmerken van de
hoofdinfrastructuur.
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Effectbeschri jvi ng
In Tabel 10.17 zijn de intensiteiten weergegeven op de hoofdwegen die de woongebieden
doorsnijden of afsnijden van de rest van het stedelijk gebied van Roermond. De route
Terbaanseweg - Donderbergweg is hierin niet opgenomen, omdat dit een directe afgeleide
is van de intensiteiten op de Karel Doormanstraat.
Om tot een totaal te komen is een weging toegepast waarin de Karel Doormanstraat twee keer meeweegt: deze weg doorsnijdt de woonwijk de Kemp, terwijl de andere
wegen al een "natuurlijke" scheiding vormen tussen twee wijken.
TabellO.17 Intensiteiten op woongebied-doorsnijdenile hoofdwegen in mvt/etm

Weg

wegvak

<. noorman'ïtraat
KpiiKBh;ian-Kpmnwpv
5L Wirosinsel
Spoorlijn - Keulsebaan
SL Wlroslnuel
Kputsebaan-HelTishwe?
Caulsebaan
Sr. WirosinKt-Van Riebeeckslr
ï n r a K e n gemiddelde
Index (%)

1

0
nul
lAoon
40.000
13.000
29.000
22.800
100

alternatieven
D
E
bundeling
Bos
18.000
0
0
3.000
7.800
34

I S •ion
0
0
3.000
6.800
30

F
midden
ifi.oon
0
0
3.000
7.000

-

MernatiefO
De woonbuurt Kitskensberg met circa 400 woningen wordt door de zwaar belaste
infrastructuur afgesneden van de wijk de Kemp, De rotonde St. Wirosingel-Keiilsebaan is
in alternatief nul zodanig zwaar belast dat deze door langzaam verkeer moeilijk is over te
steken. De St. Wirosingei blijft zijn functie behouden zodat deze een barrière blijft tussen
de Kemp en de tegenoverliggende voorzieningen plus de nieuwe woningbouwlocatie van
Roermond.
A/ternatiefD
Alle wegen die nu een barrière vormen tussen de Kemp en Kitskensberg worden sterk
ontlast. Ze kunnen als erftoegangsweg worden ingericht. Geheel Kitskensberg en de
nieuwe woningbouwlocatie van Roermond kunnen zonder barrière (met uitzondering van
de eventueel gedeeltelijk open tunnelbak van Rijksweg 73-Zuid tussen de Heinsbergerweg en de Keulsebaan) met de rest van het stedelijk gebied verbonden worden.
Alleen buurtschap Heystert krijgt een extra barrière naast Rijksweg 73-2uid en spoorlijn.
Deze is echter door middel van een brug veilig te kruisen.
Alternatief E en F
De effecten zijn vergelijkbaar met D, alleen buurtschap Heystert krijgt geen extra barrière.
Voor alternatief F geldt wel dat met de komst van de N293 voor de Kloosterhof een extra
barrière wordt opgeworpen.
Zuid
Tussen de nieuwe woningbouwlocaties van Roermond en Melick ontstaat met de aanleg
van de Oosttangent een barrière die met de geprojecteerde fietsbrug veilig is te kruisen.
TatMl 10.18 Effecten barrièreweikïng
alternatieven
eenheid
Barriere werking
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0
nul
grote
barrièrewerking

D

E

bundeling

bos

sterke
ontlasting
b a rriè rewe tkinR

zeer sterke
ontlasting
barrièrewerking

F
midden
ïeer sterke
ontlasting
barrièrewerking

D. E en F
zuid
sterke
ontlasting
barrièrewerk int;
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Tabel 10.19 CateRorie-indeliriK Barrière werk in«
+++
•+

+

0

In beperkte

Geen toe-

afname

mate afname

danwel afname

barrièrewerking

barrièrewerking

barrièrewerking

Op- en afname

In hoge rnate

In flöge mate

barrièrewerkirig

afname
barrièrewerking

- [ - 1 n.v.L

Uit de effectbeschrijving blijkt dat voor alle drie alternatieven geldt dat alle wegen die nu
een barrière vormen tussen de Kemp en Kitskensberg sterk worden ontlast. Alternatief O
vormt echter weer een nieuwe barrière voor het buurtschap Heystert en scoort daarom
positief (++, Tabel 10.19). De alternatieven Een F zorgen nietof nauwelijks voor nieuwe
barrièrewerking en scoren daarom zeer positief (+++).

10.7

Visuele kwaliteit
Bij de visuele kwaliteit gaat het met name om de woningen in buurtschap Heystert, om de
woningen aan de noordzijde en de zuidzijde van de buurt Kitskensberg en om de
woningen aan de Eindstraat. De visuele kwaliteit van andere woningen in het studiegebied wordt niet meegenomen in deze Tracénota/MER omdat zij los staan van de aanleg
van de N293 (Oosttangent Roermond) maar samenhangen met de geplande woningbouw.
De gehanteerde criteria voor de beoordeling van de visuele kwaliteit is de omvang aan
woningen waarvoor de visuele kwaliteit verandert en hetgeen dat de visuele kwaliteit
bepaald.
EfFectbeschriivins
AitematiefO
Bij alternatief O zal als gevolg van de reconstructie van de St. Wirosingel (wegvak
KeuIsebaan Heinsbergerweg) een scherm ten behoeve van de school aan de zuidzijde van
de St. Wirosingel gesitueerd moeten worden. Het scherm zal vanuit de 'blinde' gevel
geconstrueerd moeten worden. Vanwege de reeds aanwezige bouwmassa van de school
zal het uitzicht vanuit de woningen niet ingrijpend worden gewijzigd.
Alternatief O
Dit alternatief beeft invloed op de twee woningen aan de zuidzijde van buurtschap
Heystert (op de hoek Heidebaan-Heystertbaan); deze woningen liggen dichtbij het tracé
van alternatief D.
De achtergevelrooilijn van de woningen aan de C. de Houtmanstraat ligt op een afstand
van circa 50 meter van de N293 (Oosttangent Roermond). De voorgevelroorlijn van de
woningen aan de T. van Starkenborghstraat ligt op een afstand van circa 50 meter en
meer van de Oosttangent. De N293 (Oosttangent Roermond) ligt verdiept ter hoogte van
de oversteek van de Heidebaan, maar verder oostelijk bij benadering op de hoogte van de
spoorlijn. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat hier de geluidsbelasting boven de norm ligt
en daardoor geluidsbeperkende voorzieningen getroffen dienen te worden. Aangenomen
mag worden dat hier een geluidsscherm benodigd is van 3 tot 4 meter hoog. Exacte maten
van geluidsbeperkende voorzieningen zijn afhankelijk van toe te passen bronmaatregelen
(stiller wegdek) en het eventueel toelaten van hogere grenswaarden. Dit dient bekeken te
worden na de definitieve keuze voor een alternatief, in de bestemmingsplanfase. Voor de
woningen langs de noordzijde van de wijk Kitskensberg betekent dit dat het scherm een
aantal meters boven maaiveld uitkomt. Het uitzicht van deze woningen wordt bepaald
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door dit geplande geluidsscherm. Aan de noordzijde van de Tangent zal ook een scherm
moeten worden opgericht dat eveneens een aantal meter boven maaiveld uitkomt. Dit
schermt dient voor de woningen van buurtschap Heystert en komt ter hoogte van de plek
waar aan de zuidzijde van de Oosttangent het scherm ten behoeve van de wijk Kitskensberg wordt opgericht.
Alternatief E
De woningen aan de Kloosterweg (waarvan één behorend bij het agrarisch bedrijf) worden
geconfronteerd met een aarden wal van circa 5 tot 6 meter hoog. Het uitzicht over de
agrarische gronden wordt duidelijk aangetast. Andere woningen in het buurtschap
Heystert worden visueel afgeschermd door het bosgebied.
De N293 (Oosttangent Roermond) ligt ver weg van de woningen aan de noordzijde van de
buurt Kitskensberg Oost. De invloed op het uitzicht van deze woningen is nihil.
Alternatief F
Dit alternatief heeft invloed op een aantal woningen van het buurtschap Heystert. De wijk
Kitskensberg valt net buiten de invloedssfeer van de N293. Uit akoestisch onderzoek
gebleken dat aan de zuidzijde van het oosttangent ter hoogte van het buurtschap Heystert
geluidsbeperkende voorzieningen benodigd zijn. Aangenomen mag worden dat dit een
geluidsscherm is van 1 a 2 meter hoog. Het uitzicht van deze woningen wordt bepaald
door dit geplande geluidsscherm. De woningen aan de Kloosterweg worden geconfronteerd met een aarden wal van circa 5 tot 6 meter hoog, die is gelegen tussen de woningen
en Roermond. Net als in het geval van E wordt het uitzicht over de agrarische gronden
duidelijk aangetast.

Zuid
De effecten van het zuidelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond) voor de woningen
aan de Eindstraat zijn beperkt omdat de N293 (Oosttangent Roermond) ter hoogte van
deze woningen door een zandrug loopt, die de weg grotendeels aan het zicht onttrekt. De
kortste afstand van de woningen tot de N293 (Oosttangent Roermond) is circa 100 meter;
de weg ligt hier ingegraven in een zandrug.
Tabel 10.20 Effecten Visuele kwaliteit
deelaspecten
Mnvanjt hoeveelheid woningen

Eenheid

0
nul

D
bundeling

Jteen

veel

alternatieven
E
F
midden
bos
beperkt
weinig

D,- ..iF
zuid
weinijt

Beoordeling
Tabel 10.21 Catesrorie-indelint visuele kwaliteit
+++ 1 *+
0
*
aantasting
n.v.L
geen aantasting
visuele
visuele
kwaliteit
aantasting

•

visuele kwaliteit
wordt in
beperkte mate
aangetast

-visuele kwaliteit
wordtin hoge
mate aangetast

—
visuele kwaliteit
wordt in zeer
hoge mate
aangetast

In geval van alternatief D wordt een groot aantal woningen geconfronteerd met een
geluidsscherm en wordt de kwaliteit van het uitzicht hierdoor bepaald. De visuele
kwaliteit wordt hierdoor in zeer hoge mate aangetast (—, Tabel 10.21). Voor alternatief F
geldt dat vooral de woningen van buurtschap Heystert met een geluidsscherm worden
geconfronteerd en dat de woningen aan de Kloosterweg worden geconfronteerd met een
aarden wal. De visuele kwaliteit wordt in alternatief F daarom in hoge mate aangetast (--)-
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Het bosgebied schermt de meeste woningen visueel af in alternatief E, Alleen de
woningen aan de Kloosterweg worden net als in alternatief geconfronteerd met een
aarden wal. De visuele kwaliteit wordt in alternatief E in beperkte mate aangetast (•)•

10.8

50.8.1

Effectbeschrijving en -beoordetlng uitvoeringsvarianten

Geluid
In de nabijheid van de aansluting met de Keulsebaan bevinden zich in de directe omgeving geen woningen. Uitvoeringsvanant 1 zal derhalve niet of nauwelijks invloed hebben
op het aantal gehinderden.
De kruising met de spoorlijn door een tunnel of een hooggelegen viaduct (uitvoeringsvariant 1) heeft invloed op de ligging van de geluidcontouren. Over het algemeen is in
akoestische zin een weg in een tunnel en verdiepte ligging gunstiger dan op een talud. De
afstand van de kruising tot de dichtstbijzijnde woningen in Kitskensberg is echter relatief
groot. In alternatief O zal het gunstige effect op de geluidcontouren van de tunnelvariant
het grootst zijn daar dit alternatief dicht langs de bebouwing in Kitskensberg ligt. Bij
alternatief E en F ligt de N293 verder van de wijk Kitskensberg zodat de invloed bij de
woningen gering zal zijn.
Uitvoeringsvariant 2 leidt niet tot een andere beoordeling ten aanzien van de geluidemis-

sle.

10.8.2

Trillingen
Aangezien het niet voorkomen van trillingsgevoelige objecten binnen een afstandt van 50
meter van de wegas voor zowel de basis - als de uitvoeringsvarianten 1 en 2, is het effect
niet onderscheidend.

10.8.3

Luehtk¥Mtiteit
Voor het aspect lucht is de invloed van de uitvoeringsvarianten 1 en 2 nihil. Ter plaatse
van de aansluitingen en de kruising met de spoorlijn bevinden zich geen voetgangers
zodat immissieberekeningen niet aan de orde zijn. In zijn algemeenheid zal voor
uitvoeringsvariant 1 gelden dat de verspreiding en verdunning van verontreinigde lucht
langzamer verloopt dan bij een weg op talud. Gelet op het ontbreken van immïssiepunten
in de directe omgeving is dit niet van invloed op de beoordeling van de varianten.

10.8.4

Externe Veiligheid
Tussen de uitvoeringsvarianten zijn kleine verschillen in ongevallenfrequenties mogelijk.
Deze zijn echter dermate gering dat ze op de totale risicoberekeningen voor gevaarlijke
stoffen niet of nauwelijks invloed zullen hebben. Voor het aspect externe veiligheid wordt
derhalve geen invloed op de beoordeling van de alternatieven verwacht bij de de verschillende uitvoeringsvarianten.
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Barrièrewerking

en Visuele

kwaliteit

Zowel urtvoeringsvariant 1 als 2 verschillen wat betreft barrièrewerking en visuele
kwaliteit in geringe mate van de basisvariant. Uitvoeringsvariant 1 is minder zichtbaar
dan de basisvariant, waardoor deze op dit punt iets gunstiger wordt beoordeeld.

10.9

Samenvatting overzicht beoordelingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor de
verschillende aspecten en criteria zoals die in dit hoofdstuk zijn beschreven.
Tabel 10.22 Overzicht beoorde linden
aspect
criterium
geluid

geluidsbelaste oppervlakte meer dan SOdB(a)

D

E

F

+

++

+

.

+•

+++

aantal sarferingssitualies

0

0

0

wijziging geluidsbelasting in

0

0

0

aantal (ernstig) gehinderden

•t-f

stiltegebieden
trillingen

trillingen

0

0

0

luchtkwaliteit

luchtkwaliteit

+

++

++

vervoer

vervoer gevaarlijke sloffen

•

*

+

•M-

++•

+++

-

-

gevaarlijke stoffen
barrièrewerkirig

barrièrewerking

visuele kwaliteit

visuele kwaliteit

„

Uitvoeringsvariant 1 wordt in vergelijking met de basisvariant positiever beoordeeld ten
aanzien van het aspect geluid. Ook is de beoordeling voor de visuele kwaliteit gunstiger.
De beoordeling van uitvoeringsvariant 2 Is voor dit aspect niet anders dan voor de basisvariant.
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EfFectbeschrijving en -beoordeling ruimteliike ordening
Functies
In het studiegebied zijn verschillende functies aanwezig. De effecten per alternatief en
voor de versefiillende varianten worden per functie beschreven.
De functies die worden beschreven zijn agrarisch grondgebruik, mogelijkheden voor
woningbouw en recreatie. In fabel 11.1 is het beoordelingskader voor het thema
Ruimtelijke Ordening weergegeven.
Tabel 11,1 Beoorctelmsskader «lor het thema fiuimteiiike Orening
hoofdaspect

aspect

criterium

subcriterium

ruimteliike

functie:

aantasting agrarisch gebruik

verlies agrarisch areaal en versnippering

te a move ren woningen

verlies aantal woningen

wonen

mogelijkheden voor woningbouw

recreatie

doorsnijding van recreatieve routes die

stedelijk gebied

ruimteliike samenhang van hetstedeliik

ordening

van de gronden

door hel gebied lopen
structuur

gebied
landel'ik gebied

ruimtelijke samenhang van het landelijk
gebied

11.1.1

Agrarisch gebruik
Criteria
De effecten van de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) worden gemeten aan het
oppervlak van het agrarisch areaal dat verloren gaat door de aanleg van de weg. De
mogelijkheden voor rendabele agrarische bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande agrarische bedrijven in het studiegebied hangen hier nauw mee
samen. Verliesvan grond is met name van belang voor een grondgebonden agrarisch
bedrijf, zoals de melkveehouderij aan de Kloosterweg.
Daarnaast kan de aanleg van de weg de gronden versnipperen, wat van invloed kan zijn
op de gebruiksmogelijkheden. Voor de genoemde veehouderij is met name de huiskavel
van belang.
De beoordelingscriteria voor het aspect agrarisch gebruik zijn het verlies van agrarisch
areaal en de versnippering van de gronden, waaronder versnippering van de huiskavel.
Effectbeschri|viiig
A/ternatiefO
Bij alternatief O zijn geen gevolgen voor het oppervlak van het agrarisch areaal en door
versnippering van de agrarische gronden te verwachten.
A/lernatiefD
Door de gebundelde ligging wordt het aaneengesloten agrarisch gebied niet doorsneden.
Wel wordt het gebied verkleind door het ruimtebeslag van de N293 (Oosttangent
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Roermond). De ontsluiting van de agrarische gronden blijft mogelijk via de verlegde
Terbaanseweg. De huiskavel van de melkveehouderij aan de Kloosterweg wordt aangesneden; het grootste deel van de huiskavel wordt in beslag genomen door de aansluiting
van de Oosttangent op Rijksweg 73-2uid (de aansluiting snijdt diep in de huiskavel). In
het Algemeen Plan Fase 2 van wegvak Fvan Rijkswaterstaat is voor de bosvariant (E) een
veetunnel opgenomen voor de bereikbaarheid van de direct omliggende agrarische
gronden.
Alternatief D ligt op agrarische gronden tussen de Heidebaan en de spoorlijn; deze
gronden worden onttrokken aan het agrarisch gebruik. De percelen zijn smal en klein. Bij
dit alternatiefwordt de Heidebaan door middelvan een viaduct over de Oosttangent
heengeleid; hiervoor wordt de Heidebaan enigszins verlegd, wat ten koste gaat van
agrarische gronden. In totaal gaat er 9,7 ha agrarische areaal verloren, zie Tabel 11.2.
Alternatief E
Dit alternatief doorsnijdt ten noorden van de Maasnielderbeek een aaneengesloten
agrarisch gebied met grote percelen. Hierdoor ontstaan twee delen agrarisch gebied die
met elkaar worden verbonden door de verlegde Terbaanseweg (landbouwweg c.q.
fietsroute), die door middel van een tunnel onder de N293 (Oosttangent Roermond) dooc
gaat. Het deel van het agrarisch gebied tussen de N293 (Oosttangent Roermond) en de
Maasnielderbeek heeft slechts een beperkt oppervlak. Tevens wordt de huiskavel (het
perceel waarop de bedrijfsbebouwing van het agrarisch bedrijf gesitueerd is) van de
melkveehouderij aan de Kloosterweg sterk verkleind en in tweeën gedeeld door de aanleg
van de N293 (Oosttangent Roermond), Verlies van deze gronden weegt veel zwaarder dan
het verlies van de agrarische gronden (bij alternatief D) tussen de Heidebaan en het
spoor. In totaal gaat er 7,9 ha agrarisch areaal verloren.
Alternatief F
Alternatief F doorsnijdt evenals alternatief E ten noorden van de Maasnielderbeek een
aaneengesloten agrarisch gebied met grote percelen. Tussen de Heystertbaan en de
Kloosterbaan wordt een verbinding gerealiseerd door middel van een tunnel onder de
N293. Deze tunnel verbindt de twee ontstane agrarische gebieden. Het deel van het
agrarisch gebied tussen de N293 (Oosttangent Roermond) en de Maasnielderbeek heeft
slechts een beperkt oppervlak. De huiskavel van de melkveehouderij aan de Kloosterweg
wordt aangesneden; een groot deel van de huiskavel wordt in beslag genomen d o o r ' '
aansluiting van de Oosttangent op Rijksweg 73-Zuid (de aansluiting snijdt diep in de
huiskavel). In totaal gaat er 9,5 ha agrarisch areaal verloren.

Zuid
Het verlies van agrarische gronden ten zuiden van de Keulsebaan heeft slechts een
beperkte invloed op de bedrijfsvoering van de twee agrarische bedrijven aan de Oude
Keulsebaan. Beide zijn niet-grondgebonden bedrijven; dit houdt in dat de bedrijfsvoering
onafhankelijk van de grond plaats vindt.
Tabel 11.2 EfFecten agrarisch gebruik
allematieven
deelaspecten
iferlias a R ra rise h areaal
i/ersnippering agrarisch
ïebied/huiskavel
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ha

0
nul

D

E

bundeling

bos

0

9.7

Geen

huiskavel

7,9
beide

F
midden
9,5
beide

D, E en F
zuid
6.1

beide
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Beoordeling
Tabel 11.3 Cate ïorie-indelinR aurarisch gebruik

+++ j * + 1 +
n.v.l.

Aantastlrtg

-

0

-

er gaan geen

1 t / m 5 ha gaat

agrarische

oppervlaktes

areaal en

verloren

versnippering

._
> 10 ha gaat

verloren

6 t/m 10 ha gaat
verloren

en/of

en/of

en/of

en/of

er treedt in

er treedt in zeer

agrarische

er treedt geen

beperkte mate

er treedt in hoge
mate

gronden

versnippering op

versnippering op versnippering op

verloren

hoge mats
versnippering op

In alle drie alternatieven gaat er tussen de 6 en 10 ha aan agrarisch areaal verloren. In
geval van de alternatieven D en F treedt respectievelijk in beperkte en hoge mate
versnippering op. In zijn totaliteit wordt het agrarisch gebruik van beide alternatieven in
hoge mate aangetast (-, Tabel 11.3). in geval van alternatief E vindt door de verkleining
en splitsing van het perceel van de melkveehouderij aan de Kloostetweg in hoge mate
versnippering plaats van het agrarische areaal. Het agrarische gebruik wordt daarom in
alternatief E in zeer hoge mate aangetast (—)•

11.1.2

Teamoveren

woningen

Criteria
De effecten van de aanleg van de N293 (Oostangent Roerond) worden gemeten aan het
aantal te amoveren woningen als gevolg van de aanleg van de weg.
Ef^tbesc h ri j vi ng
AlternatiefO
In geval van alternatief O wordt geen nieuw tracé gerealiseerd. Derhalve hoeven geen
woningen te worden geamoveerd.
Alternatief D en E
Op de tracés van de alternatieven zijn geen woningen gelegen. Derhalve hoeven geen
woningen te worden geamoveerd.
AlternatiefF
In geval van alternatief F ligt het tracé van de N293 over één woning. Deze woning ligt
tussen de Kloosterweg en de Heystertbaan, ter hoogte van de Maasnielderbeek. Deze
woning dient te worden geamoveerd.
Beoordeling
label 11.4

*
omvang te amoveren
woningen

n.v.t.

0

-

er dienen geen woningen

er dienen éénofmmerdere woningen

geamoveerd te worden

geamoveerd Ie worden

In geval van alternatief F dient één woning te worden geamoveerd. Alternatief F scoort
daarom negatief (-). In geval van de alternatieven D en E hoeft geen woning te worden
geamoveerd. De beide alternateieven scoren daarom neutraal (0).
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Wonen
Criteria
De feitelijke woonsituatie is behandeld in het onderdeel woon- en leefmilieu. In dit
hoofdstuk gaat het om het criterium mogelijkheden voor woningbouw.
De effecten van de aanleg van de N293 {Oosttangent Roermond) worden beoordeeld op de
mogelijkheden die bestaan bij de verschillende alternatieven voor de onderzochte
inbreidingslocaties zoals benoemd in §3.6.1 op basis van de Structuurvisje voor de
wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide.
Effectbeschrrjving
AlternatiefO
Dit alternatief heeft negatieve gevolgen op de mogelijke inbreidingslocaties, langs zowel
de St. Wiro&ingel als langs de Keulsebaan.
Alternatieven D, Een F
Bij de alternatieven D, E en F zal veel minder doorgaand verkeer gebruik maken van de
Keulsebaan dan bij alternatief O; de functie van de Keulsebaan verandert. Door de
vermindering van het verkeer op de weg en de lagere geluidsbelasting voor de woningen
langs de Keulsebaan kunnen de inbreidingslocaties ingevuld worden zoals beschreven in
de Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide.
Beoordeling
Tabel 11.5 Categorie-in deling wonen
Mogelijkheden voor

mogeiiikheden voor

geen mogelijkheden

inbreidingslocaties

juiste invulling

voot juisteinvulling

inbreidingslocaties

inbreidingslocaties

n.v.L

In geval van alle drie alternatieven is het mogelijk de voorgestelde inbreidingslocaties in
te vullen. Alle drie alternatieven scoren positief {+, Tabel 11.5).

11.1.4

Recreatie
Criteria
Alle in het studiegebied gesitueerde recreatieve voorzieningen blijven bereikbaar (zie
onderdeel Verkeer). Ten behoeve van de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) is
waarschijnlijk bij geen van de alternatieven sprake van sanering van één van de recreatieve voorzieningen in het studiegebiedHet criterium voor het aspect recreatie is de doorsnijding van de recreatieve routes die
door het gebied lopen.
Effectbeschrijving
AlternatiefO
Bij dit alternatief zijn geen effecten voor de recreatieve routes.
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AltematiefD
De recreatieve fietsroutes blijven in stand. Het kan echter wel aantrekkelijker zijn een
aantal routes enigszins te verleggen zodat de routes in de nieuwe situatie via de woonwijk
Kitskensberg (Heystertbaan-Van Heutszstraat) worden geleid. De routes tussen de
manege en het bosgebied blijven in stand.
AlternatiefE
De recreatieve fietsroutes blijven in stand. Ook bij dit alternatief is het aantrekkelijker de
routes te verleggen, zoals beschreven bij alternatief D, om te voorkomen dat de recreatieve fietsers langs een drukke weg als de N293 (Oosttangent Roermond) worden geleid.
Het tracé snijdt het terrein van de manege aan. Er dient bekeken te worden of de manege
in de huidige hoedanigheid kan blijven bestaan. Er dient gezocht te worden naar een
alternatieve oplossing. Daarnaast wordt de mogelijkheid om vanuit de manege {buurtschap Heystert) het bosgebied in te rijden afgesloten door de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond), waardoor een gedeelte van het bosgebied wordt afgesloten van het
uitgestrekte bosgebied ten oosten van de weg. Korte tochten kunnen in het kleine bosgedeelte; voor langere tochten in het bos dient de N293 (Oosttangent Roermond)
overgestoken te worden. Via de Heidebaan wordt de route van de manege naar het
bosgebied ten oosten van de N293 (Oosttangent Roermond) in stand gehouden; de route
is minder direct dan in de referentiesituatie (van de manege naar het bosgebied, via de
Heidebaan, is circa S50 meter).

AiternatiefF
Evenals in geval van D en E blijven de recreatieve fietsroutes in stand. Ook voor dit
alternatief geldt dat het aantrekkelijker is de routes te verleggen, zoals beschreven bij D.
Het tracé snijdt het terrein van de manege aan. Er dient bekeken te worden of de manege
in de huidige hoedanigheid kan blijven bestaan. Er dient gezocht te worden naar
alternatieve oplossingen.

Zuid
Voor het zuidelijk deel van het studiegebied geldt dat de recreatieve fietsroutes ten
zuiden van de Keulsebaan in stand gehouden. Het enige verschil is dat de route via de
Wintergaatsweg enigszins wordt verlegd in noordoostelijke richting; hier is in het ontwerp
reeds een brug voor fietsers opgenomen.
Tabel 11.6 Effecten recreatie
Alternatieven
Deelaspecten

eenheid

0
nul

recreatie

Rwn

0

E

bundeling

Bos

geen

Aantasting
routes
manegebos

F
midden

D. E en F
zuid

mogelijlie
aar last ing
manege

geen

Beoordeilng
Tabel 11.7 Cateeorie-indeling recreatie

+++ 1 -M- 1 •
Aantasting

n.v.t.

0
er worden geen

recreatieve

-

~

Recreatieve

recreatieve
routes en/of

recreatieve

recreatieve

routes en/of

routes en/of

routes

routes en/of

voorzieningen

voori>ieningen

voorzieningen

voorzieningen

worden in

worden in hoge

worden in zeer

beperkte mate

male aangetast

aangetast

aangetast

hoge male
aangetast

^i;'''••'
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In geval van alternatief D worden nauwelijks of geen recreatieve routes of voorzieningen
aangetast. Hooguit is het aantrekkelijk om een aantal routes te verleggen {O, Tabel 11.7)
In geval van F dient bekeken te worden of de manege in de huidige hoedanigheid
behouden kan blijven. Alternatief F scoort hierdoor enigszins negatief (-).ln geval van
alternatief E wordt het moeilijker om vanuit de manege een gedeelte van het bosgebied te
bereiken en dient bekeken te worden of de manege in de huidige hoedanigheid behouden
kan blijven. Alternatief E scoort hierdoor negatief (-),

11.2

Structuur
De structuur van het gebied wordt gevormd door zowel de functionele als de ruimtelijke
samenhang. De effecten op de functionele samenhang zijn behandeld in het onderdeel
woon- en leefmilieu (barrièrewerking^.
De ruimtelijke samenhang Is een criterium dat niet wordt uitgedrukt In objectieve
gegevens. Bij ruimtelijke samenhang gaat het om gronden die gezien hun functie, gebruik
en kenmerken bij elkaar horen en om de manier waarop het gebied wordt beleefd doo
gebruikers. Tevens is bij de ruimtelijke samenhang de toekomst van het gebied van
belang; heeft het gebied genoeg eigenheid om te bestaan als op zichzelf staand gebied of
is de aansluiting bij een groter geheel van belang om de eigenheid van het gebied te
behouden?

Criteria
De criteria waarop het aspect ruimtelijke samenhang wordt beoordeeld zijn de ruimtelijke
samenhang van het landelijk en stedelijk gebied.
Hierbij wordt aangesloten bij de indeling die in het Streekplan Noord- en UJdden-Limburg
wordt gehanteerd. De stad Roermond en het gebied tussen de spoorlijn en de Meinsbergerweg tol - bij benadering - de Kastanjelaan (met uitzondering van de kern Melick)
behoort tot het stedelijk gebied. Het gebied ten noorden van de spoorlijn en ten zuiden
van de Heinsbergerweg alsmede de kern Melick worden tot het landelijk gebied gerekend.
Effectbeschrijving
AltematiefO
Het in de huidige vorm instandhouden van bestaande routes heeft geen effect op de
ruimtelijke samenhang. Bij dit alternatief bestaat er duidelijk geen mogelijkheid meer
eenheid te creëren tussen de wijken De Kemp en Kitskensberg door de duidelijke
stroomfunctie voor het verkeer van zowel de St. Wirosingel als de Keulsebaan.
AlternatiefD
Door de ligging van de Oosttangent langs Rijksweg 73-Zuid en de spoorlijn blijft het
landelijk gebied ten oosten van Roermond als een samenhangend gebied in stand; het
gebied rondom buurtschap Heystert sluit aan bij het buitengebied, waar het gebied
ruimtelijk gezien bij hoort. Tevens blijft het gebied in de toekomst onderdeel van het
landelijk gebied, doordat de samenhang in het gebied duidelijk blijft. Wel wordt het
landelijk gebied verkleind met de ruimte die nodig is voor de aanleg van de N293
(Oosttangent Roermond) langs Rijksweg 73'Zuid en de spoorlijn.
Door sterke vermindering van de verkeersintensiteiten op zowel de St. Wirosingel als de
Keulsebaan zijn er goede mogelijkheden de relatie tussen de wijken De Kemp en
Kitskensberg te verbeteren en meer eenheid te brengen tussen de wijken.
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Alternatief E
De N293 (Oosttangent Roermond) snijdt een gebied van circa 32 hectare af van het
buitengebied ten oosten van Roermond- Binnen deze 32 hectare zijn verschillende
functies aanwezig: bos, recreatie, natuurontwikkeling, bedrijvigheid en agrarische
bedrijvigheid. 32 hectare in gebruik voor één functie kan een solide gebied vormen; 32
hectare in gebruik voor meerdere functies voelt kleiner in beleving juist door de veelheid
aan functies.
Het gebied rondom buurtschap Heystert heeft een landelijk karakter. Door de aanleg van
de N293 {Oosttangent Roermond) volgens dit alternatief wordt het gebied afgesneden van
de rest van het landelijk gebied, waarbij het gebied ruimtelijk gezien hoort. Omdat het
gebied los wordt gemaakt van de grotere eenheid waartoe het behoort en het gebied op
zichzelf geen eenheid vormt of evenwicht kent, is de kans groot dat het gebied verwordt
tot een geïsoleerd gebied: een stedelijk restgebied met de daarbijbehorende stedelijke
functies. De landelijke karakteristieken gaan verloren. De gemeente Roermond heeft
evenwel besloten om aan betrokken kwadrant een groene functie toe te kennen (gemeente Roermond, Structuurvisie Roermond, concept ontwerp).
Voor de samenhang van het stedelijk gebied van Roermond is het van belang dat de
verkeersintensiteit op de St. Wirosingel. ten noorden van de Keulsebaan, afneemt.
Hierdoor kan de eenheid tussen de wijken De Kemp en Kitskensberg worden verduidelijkt
{Gemeente Roermond, 1998).
AltematiefF
Dit alternatief snijdt een gebied af dat ongeveer twee keer zo klein is als het gebied dat in
alternatief E wordt afgesneden. Het gebied voelt door de veelheid aan functies (bedrijvigheid, natuurontwikkeling, recreatie en agrarische bedrijvigheid) op een kleine oppervlakte besloten aan.
Het buurtschap Heystert wordt door de aanleg van de N293 afgesneden van het omliggende landelijke gebied. Evenals in het geval van E is de kans groot dat het resterende
landelijke gebied verwordt tot een geïsoleerd gebied: een stedelijk restgebied met de
bijbehorende stedelijke functies. De landelijke karakteristieken gaan verloren.
Ook in dit alternatief zijn er door sterke vermindering van de verkeersintensiteiten op
zowel de St. Wirosingel als de Keulsebaan goede mogelijkheden de relatie tussen de
wijken De Kemp en Kitskensberg te verbeteren en meer eenheid te brengen lussen de
wijken.
Zuid
Het zuidelijk gedeelte van de N293 {Oosttangent Roermond) doorsnijdt de groene
bufferzone tussen hel nieuwe bedrijvenpark en de nieuwbouwwijken van Roermond en
Melick; hierdoor ontslaan twee delen groene buffer. De tweedeling is echter niet sterk
doordat de weg ter plaatse één rijbaan telt en op maaiveld ligt en gedeeltelijk ingegraven
in een zandrug. Juist door de verandering in de ruimtelijke samenhang van het gebied ten
zuiden van de Keulsebaan kan de N293 (Oosttangent Roermond) de grens tussen de stad
(Roermond) en het dorp (Melick) verduidelijken.
Uit Tabel 11,8 blijkt dat de ruimtelijke samenhang van het stedelijk gebied vooralle drie
alternatieven gelijk is. Dtt deelaspect is daarmee niet onderscheidend voor de alternatieven en wordt niet meegenomen in de eindbeoordeling.
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Tat»l 11.8 Effecten ruimtelijke samenhang
Alternatieven
Deelaspecten

eenheid

Landelijkgebied

0
nul

D

E

bundeling

bos

0

beperkte
aantasting

F
midden

D, E en F
2uid

Doorsnijding doorsnijding

doorsnijding

samenhang

groene buffer

samenhang

landelijk
gebied
Stedelijk gebied

0

toename

Toename

toename

toename

samenhang

samenhang

samenhang

samenhang

Beoordeling
Tabel 11.9 Categorie-in deling ruimtelijke structuur; stedelijke structuur

**+
Ruimtelijke

+

•t-f

in zeer frage

In hoge mate

samenhang

male

stedelijk gebied

versterking
ruimtelijke

-

0

in beperkte

Geen

versterking

mate

versterking of

ruimtelijke

versterking

aantasting

structuur

ruimtelijke

ruimtelijke

structuur

structuur

structuur

—

•-

Door sterke vermindering van de verkeersintensiteiten op zowel de St. Wirosingel als de
Keulsebaan zijn er goede mogelijkheden de relatie tussen de wijken De Kemp en
Kitskensberg te verbeteren en meer eenheid te brengen tussen de wijken. Alle drie
alternatieven scoren daarom enigszins positief (+, Tabel 11.9).

*-++ 1 ++ 1 •

-

-

„

geen versterking

In beperkte mate

In hoge mate

In zeer hoge

samenhang

of aantasting

aantasting

aantasting

mate aantasting

landelijk

ruimtelijke

ruimtelijke

ruimtelijke

ruimtelijke

gebied

structuur

stnjctuur

structuur

structuur

Ruimtelijke

n-v.t.

0

In alternatief D blijft de landelijke samenhang grotendeels intact. Een klein gedeelte van
het landelijke gebied gaat verloren. Alternatief D scoort daarom enigszins negatief (-,
Tabel 11.10). In alternatief F wordt een deel van het landelijk gebied afgesneden door de
aanleg van de N293. De samenhang wordt hierdoor in hoge mate aangetast (--)• In gC"
van alternatief E wordt een twee keer zo groot stuk afgesneden als in alternatief F. De
samenhang van het gebied wordt hierdoor in zeer hoge mate aangetast (—).

11.3

i 1.3.1

Effectbeschrijving en -beoordeling uitvoeringsvarianten

Agrarisch gebruik
Voor beide uitvoeringsvarianten geldt dat de hoeveelheid agrarisch areaal die wordt
aangetast niet of nauwelijks verschilt met de hoeveelheid die wordt aangetast in de
basisvariant. Daarnaast verschillen ook de effecten op de mogelijkheden voor hel voeren
van een agrarisch bedrijf niet. De beoordeling voor agrarisch gebruik verandert in geval
van de uitvoeringsvarianten 1 en 2 niet.

blad 204 van 239

ptojMIm. m 4 6 3 H - l f t 4
2ugustus i002, dclnltler
ircr definitM rtMnft.doc

11.3.2

MER N293 (Oostlangent RMrmond)
Hoofdrapport

oranjewoud

Wonen
In geval van de uitvoeringsvarianten 1 en 2 kunnen de uitbreidJngslocaties evengoed
ingevuld worden als in geval van de basisvariant. De beoordeling voor wonen verandert in
geval van de uitvoeringsvarianten 1 en 2 niet.

11.3.3

Recreatie
De effecten voor recreatie spelen vooral in het noordelijke traject van de N293. De
effecten van de uitvoeringsvarianten 1 en 2 verschillen daardoor niet van de basisvarianten.

11.3.4

Structuur
De uitvoeringsvarianten 1 en 2 hebben op het niveau van de stedelijke en landelijke
structuur geen invloed op de effecten die de alternatieven hebben.

11.4

Samenvatting overzicht beoordelingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de beoordelingen voor de
verschillende aspecten en criteria zoals die in dit hoofdstuk zijn beschreven.
Tabel 11.10 Overwicht beoordelingen
aspect
criterium
functie:

D

E

F

santaiting agrarisch gebruik

-

~

te a move ren woningen

0

0

• *

•

-

wonen
structuur

recreatie

0

sledelijk gebied

*
-

landelijk gebied

*
-~

+

-

W^'.
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Effectbeschrijving en -beoordeling Economie en kosten
Inleiding
Bij dit thema behoren twee hoofdaspecten. Hoofdaspect economie heeft betrekking op de
effecten van de N293 op de regionale economie. Het hoofdaspect kosten heeft betrekking
op de (aanlegikosten van de weg zelf.

12.2

Economie
Met de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) gaan economische effecten gepaard.
In deze paragraaf worden de economische effecten van de N293 (Oosttangent Roermond)
in kaart gebracht. Als uitgangspunt worden de structurele effecten genomen; tijdelijke
effecten van aanleg worden buiten beschouwing gelaten omdat deze niet onderscheidend
zullen zijn. In Tabel 12-1 is het beoordelingskader voor het thema Economie en Kosten
weergegeven.
Bij dit aspect is geen beoordeling van de uitvoeringsvarianten opgenomen, omdat deze
niet onderscheidend zijn voor de economische effecten.
Tabel 12-1 Beoordelinf^skader voor het thema Economie en Kosten
aspect
criterium
hoofdaspect
economie
kosten

economie
kosten

economie
kosten

subcrïterium
bereikbaarheid
vestigingskltmaat
werkgelegenheid

Criteria
De aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) is van groot belang voor de bedrijven en
industrie in Roermond, De economische ontwikkeling van het bedrijventerrein HeideRoerstreek wordt in belangrijke mate beïnvloed door de bereikbaarheid van de bedrijven/bedrijventerreinen. De bereikbaarheid kan worden uitgedrukt in reistijd, congestie en
kosten zoals wordt beschreven en beoordeeld in hoofdstuk 7. Daarnaast heeft bereikbaarheid effect op het vestigingsklimaat en indirect ook op de werkgelegenheid in de

regio.
Economische effecten van bereikbaarheid zijn, in tegenstelling tot de verkeerseffecten
van bereikbaarheid, moeilijk te kwantificeren. De relatief kleine schaal waarop de
economische effecten zich voordoen bemoeilijkt het kwantificeren. Bij de beschrijving en
beoordeling van de economische effecten wordt uitgegaan van kwalitatieve gegevens.
De volgende criteria spelen bij economische effecten bereikbaarheid, vestigingsklimaat
en werkgelegenheid een rol.
Effectbeschrijving
Alternatief O
Bij dit alternatief is de ontsluitingsroute van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek
indirect en voert door het stedelijk gebied.
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Door de autonome ontwikkeling van het verkeer zal de bereikbaarheid van de bedrijven
achteruitgaan. De autonome economische groei en de ontwikkeling van het bedrijvenpark
Keulsebaan-Zuid levert extra verkeersdruk op zonder dat de wegenstructuur wordt aangepakt. Het vestigingsklimaat van het industrieterrein Roerstreek Noord zal door toenemende congestie en reistijd verslechteren. Het verslechterde vestigingsklimaat zat nieuwe
bedrijven afschrikken. Daarnaast zullen bestaande bedrijven met veel vervoer over de
weg (transport- en distributiebedrijven) mogelijk verplaatsen naar beter ontsloten bedrijventerreinen. De werkgelegenheid zal naar verwachting met de ontwikkeling van het
bedrijvenpark Keulsebaan-Zuid licht toenemen, ondanks de mogelijke verplaatsing van
bedrijven.
Alternatieven O, E en F
In de alternatieven D. E en Fwordt het industrieterrein Roerstreek en het bedrijventerrein
ten zuiden van de Keulsebaan naast de directe ontsluiting op Rijksweg 73-Zuid ook direct
ontsloten in zuidelijke richting op de N293. Hier gaat het om ontsluiting op bovenlokaal
en regionaal niveau.
De directe ontsluiting van de bedrijventerreinen op de rijksweg 73-2uid en de N293 hr
een positief effect op de bereikbaarheid en daarmee op het vestigingsklimaat. De
werkgelegenheid zal in vergelijking met het nulalternatief sterk toenemen. Bij alternatief
E en F zal dit effect nog iets groter zijn dan in alternatief D.

Tabel 12.2 EFfectbeschrijving economi«
alternatieven

economie

0

D

E

F

nul

bundelins

bos

midden

0

sterk positieF effect op

^e«^ slerk positief effect

zeer sterk positief effect

bereikbaarheid,

op bereikbaarheid,

op bereikbaarheid,

vestigingsklimaat en

vestigingsklimaat en
werkgelegenheid

vestigingsklimaat en

werkgelegenheid

werkgelegenheid

Beoordeling
In Tabel 12.3 is het beoordelingskader gegeven voor het criterium Economie.
De alternatieven E en F worden als zeer positief beoordeeld (+++) en alternatief D iets
minder positief (++).
Tabel 12.3 Categorie-indeling Economie
+++
economie

+

0

zeer gunstig

gunstiger t.o.v.

licht gunstiger

nagenoeg gelijk

t.o.v. de

de referentiesituatie in 2020

Lo.v de
referentiesituatie

Lo.v. de

in 2020

in 2020

referentiesituatie
in 2020

12.3

++

-

-

n.v.t.

referenliesituatie

Kosten
Per alternatief zijn de kosten geraamd (prijspeil 2002, onzekerheidsmarge 40%) (Provincie Limburg, 2002) op basis van hoeveelheden en eenheidsprijzen. In bijlage 2 is een
opsomming opgenomen van de onderdelen van de kosten. Bij de kostenraming is ervan
uitgegaan dat de mitigerende maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 9 worden
uitgevoerd; de kosten hiervoor zijn dus onderdeel van de raming. Uit de raming blijkt dat
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de kosten voor de alternatieven D, E en F dicht bij elkaar liggen: de raming voor drie
alternatieven ligt rond € 21 miljoen.
De koster van uitveoeringsvariant 1 - tunnel- zijn vergeleken met de basisvariant veel
hoger. Dit wordt veroorzaakt door de kosten voor de tunnelbak, terwijl ook hoge osten
moeten worden gemaakt voor het verleggen van de ondergrondse leidingen. Daarvoor
moet bovendien schadevergoeding worden betaald.
De kosten van uitvoeringsvariant 2 wijken niet af van de kosten van de basisvariant.
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Beoordeling en vergelijking
Inleiding
Doel van de vergelijking van de alternatieven
In het voorgaande hoofdstuk zijn de effecten van de alternatieven beschreven en beoordeeld. Om tot de keuze van een alternatief te komen, worden de alternatieven onderling
vergeleken.
Methodiek
In de voorgaande hoofdstukken van dit MER is voor de onderscheiden criteria de beoordeling van de alternatieven opgenomen. Bij de beoordeling gaat het (uiteindelijk) om
een kwalitatieve beoordeling op basis van een zfivenpuntsschaal. In Tabel 13-1 is
aangegeven dat de beoordeling van een aspect of een deelaspect kan variëren van zeer
positief (+++) tot zeer negatief {—).
Tabel 13-1 Catenorie-indelinR zeven puntsschaal
*++
++
•
(deel)

0

•

-

neutraal

enigszins

negatief

—

aspect
beooT
deling

zeer posltieF

positief

enigszins
positief

negatief

zeer
negatief

Voor een aantal criteria zijn de effecten kwantitatief beschreven en vervolgens beoordeeld. De beoordeling heeft plaatsgevonden op het niveau van de criteria. Deze beoordelingen moeten nog worden geaggregeerd tot een beoordeling op aspect- en themaniveau
en -uiteindelijk- tot een eindoordeel over de alternatieven en varianten met betrekking tot
de effecten op het milieu.
Als hulpmiddel bij de aggregatie van de beoordeling en ten behoeve van de integrale
vergelijking van de alternatieven - om deze zo goed mogelijk te objectiveren - is gebruik
gemaakt van een multicriteria-model. Dit model werkt op basis van de gewogensommethode; hiervoor bevat het model een aantal rekenslagen (omzetting naar getallen,
vermenigvuldiging met gewichten, sommering, vertaling in kwalitatieve beoordelingsschaal). Door de laatste bewerkingsslag in het model ('terugvertaling' naar kwalitatieve
beoordeling in zevenpuntsschaal) raken de nuances van de rangorde buiten beeld. Om
deze toch inzichtelijk te maken zijn ook figuren opgenomen, die de onderlinge rangorde
van de alternatieven laten zien.
Voor de aggregatie van de effecten en beoordelingen voorde onderscheiden aspecten
criteria zijn gewichten toegekend. De toekenning van de gewichten aan de criteria heeft
plaatsgevonden op grond van het belang dat op basis van expert judgement aan het betreffende effect wordt toegekend, In dit hoofdstuk is deze aggregatie van de beoordelingen beschreven en is toegelicht welke gewichten zijn gebruikt en waarom. Tevens is
aangegeven wat het effect is op de voorkeursvolgorde -per thema- als een andere
gewichtenverdeling wordt gehanteerd.
Het resultaat van de integrale vergelijking is een overzicht waarin per hoofdaspect is
aangegeven welk alternatief meer of minder geschikt is. Voor de uiteindelijke keuze is het
van belang inzicht te hebben in de gevoeligheid van de rangschikking voor het toekennen
van gewichten aan de verschillende aspecten en criteria.
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In dit hoofdstuk is per hoofdaspect een samenvattende tabel met beoordelingen op criterium-, aspect- en hoofdaspect niveau. Een toelichting op de inhoud van de tabellen is opgenomen in figuur 13.1.
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Figuur 13.1 Toelichting op de opbouw van tabellen in dit hoofdstuk

13.2

13.2. J

Vergelijking alternatieven op basis van de milieuaspecten

Verheeren vervoer
In Rfuur 13.2 zijn alle effectscores en weegfactoren voor het hoofdaspect verkeer en
vervoer weergegeven.
Omdat een betere ontsluiting en daarmee een betere bereikbaarheid van Roermond met
de omgeving de doelstelling van dit project is, is aan het aspect bereikbaarheid en
verkeersafwikkeling een groter gewicht toegekend. Er is binnen dit aspect geen aanleiding om de verschillende criteria zwaarder te laten wegen.
Uit Figuur 13,2 valt te concluderen dat voor het aspect bereikbaarheid en verkeersahwrkkeling alle alternatieven probleemoplossend zijn, maar alternatief E het beste scoort. Het
ontwerp van alternatief E is ook gericht op een zo goed mogelijke afhandeling van het
verkeer. Het verschil tussen alternatief E en F is echter klein. Het aspect fiets is niet onderscheidend. Doordat bij alternatief D de nadruk is gelegd op bundeling met bestaande
bebouwing en infrastructuur is minder aandacht besteed aan een goede afwikkeling van
het verkeer, waardoor ook het aspect verkeersveiligheid minder goed scoort.
De hiervoor beschreven conclusies leiden tot een beoordeling {zie Figuur 13.3) waarbij de
alternatieven E en F voor het hoofdaspect verkeer en vervoer (iets) beter scoren dan alter-
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natief D. Wanneer bij de gewichtenverdeling van de aspecten meer nadruk zou worden
gelegd op de aspecten fiets of verkeersveiligheid wijzigt de beoordeling niet. De voorkeursvolgorde is -gezien de beoordelingen voor de verschillende alternatieven, die voor
de onderscheiden criteria 'dezelfde kant' op wijzen- niet gevoelig voor de gewichtenverdeling.
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Landschap, bodem en water
In Figuur 13.4 zijn alle effectscores en weegfactoren voor het hoofdaspect landschap,
bodem en water weergegeven. De criteria van het aspect oppervlaktewater zijn voor de
alternatieven niet onderscheidend en de effecten ; i j n Iclein, waardoor dit aspect een laag
gewicht heeft geltregen. Het gebied is landschappelijlt en geomorfologische waardevol en
bevat een aantal cultuurhistorische relichten en mogelijke archeologische waarden.
Tevens zijn in het gebied weinig waardevolle bodemtypen aanwezig en is de invloed van
de alternatieven op het grondwater relatief beperkt. Hierdoor wegen twee laatstgenoemde aspecten minder zwaar mee. Binnen het aspect grondwater weegt het criterium grondwaterkwaliteit minder zwaar mee, omdat dit aspect voor de alternatieven niet ondschei-

dend is.
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Uit Figuur 13.5 is te concluderen dat voor het aspect bodem de alternatieven gelijk worden beoordeeld. Voor het aspect grondwater wordt alternatief E het minst slecht beoordeeld en alternatief F het slechtst.
Voor de aspecten geomorfologie, landschap en cultuurhistorie scoort alternatief E het
slechtste en scoort D merendeels het minst slecht. Doordat D is gebundeld met bestaande
infrastructuur én deels in reeds verstedelijkt gebied ligt, is de invloed op het landschap
relatief beperkt.
De beoordelingen voor de verschillende aspecten leiden met de gehanteerde gewichtenverdeling tot een totaalbeoordeling waarbij de alternatieven D en F het minst slecht
worden beoordeeld voor het hoofdaspect landschap en bodem en water. Ook wanneer bij
de gewichtenverdeling meer nadruk wordt gelegd op de aspecten bodem en water blijft de
totaalbeoordeling en de voorkeursvolgorde ongewijzigd- Dit wordt veroorzaakt doordat
voor alle aspecten de trend is dat alternatief D gunstiger is dan E.
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IS.2.3

Natuur
In Figuur 13.6 zijn de effectbeoordelingen en weegfactoren voor het hoofdaspect natuur
weergegeven. De gewichtenverdeling voor de aspecten van natuur is voor niet voor alle
aspecten gelijk: het aspect vernietiging heeft een groter gewicht toegekend gekregen,
omdat vernietiging van PEH/EH5 en leefgebieden als meest zwaar effect wordt beschouwd dat niet kan worden gemitigeerd, hooguit kan worden gecompenseerd. In deze
paragraaf is een samenvattingvan de effectbeoordelingen opgenomen; in par. 13.4.5 is
een meer uitgebreide beschouwing opgenomen over de effecten op natuurwaarden en de
voorkeursvolgorde voor het hoofdaspect natuur.
E scoort relatief minder negatief voor het aspect vernietiging, zie Figuur 13.7. Zoals reeds
beschreven in hoofdstuk 9 komt dit door het relatief korte traject van alternatief EEffecten op de PES/EHS voor alternatief E zijn groter dan voor D en F. Een relatief groot
deel van de weg ligt dus in de PES/EHS. terwijl D en F de PES/EHS juist (grotendeels) vermijden. Doordat E is gelegen door bosgebied dat deel uitmaakt van de PES/EHS, vindt er
veel verstoring van natuurwaarden plaats. Door bundeling van alternatief D met de bebouwing en bestaande infrastructuur treedt er relatief weinig verstoring plaats. Alternatief F
ligt ertussen.
Voor versnippering geldt ook dat door de doorsnijding van het bosgebied dat deel uitmaakt van de PES/EHS alternatief E zeer negatief scoort. F scoort het minst negatief.
Doordat alternatief E de PES/EHS doorsnijdt treden hierdoor twee effecten op: het afgesneden deel van het bosgebied raakt geïsoleerd en er treedt verstoring op door geluid; de
alternatieven D en F 'raken' de PES/EHS minder, waardoor de PES/EHS veel minder wordt
beïnvloed. Alternatief E scoort hierdoor het meest negatief voor het onderdeel natuur. Ook
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wanneer bij de gewichtenverdeling voor de verschillende aspecten de nadruk anders
wordt gelegd, wijzigt de totaalscore niet. Bij de beoordeling van natuur is ervan uitgegaan
dat de voorgestelde mitigerende maatregelen in het NCP behoren bij het ontwerp. Ook
wanneer deze mitigerende maatregelen niet worden uitgevoerd blijft de rangorde van de
alternatieven voor het aspect natuur gelijic.
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Woon- en leefmilieu
In Figuur 13.8 2ijn alle effectscores en weegfactoren voor het hoofdaspect woon- en
leefmilieu weergegeven.
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Rguur 13.8 beoordelingen weegfactoren voor het hoofdaspect woon- en leefmilieu

Bij de gewichtenverdeling van het hoofdaspect woon- en leefmilieu is een zwaar gewicht
toegekend aan het aspect geluid, omdat geluid in hoge mate bepalend is voor de kwaliteit
van het woon- en leefmilieu. Binnen het aspect geluid is aan de criteria sanering en stiltegebieden een minder zwaar gewicht toegekend, omdat deze voor de alternatieven niet
onderscheidend zijn. De overige aspecten zijn gelijkwaardig.
Uit Figuur 13.8 en Figuur 13.9 valt af te leiden dat voor het aspect geluid alternatief E het
meest positief scoort, omdat zowel voor het criterium geluidsbelast oppervlakte als voor
het criterium gehinderden de score positiever is dan voor de alternatieven D en F. Ook
wanneer bij de gewichtenverdeling voor de criteria van geluid de nadruk anders wordt
gelegd, blijft de rangorde voor het aspect geluid ongewijzigd.
Alhoewel de effecten voor een aantal aspecten verschillen, blijkt bij de totaalscore voor
het hoofdaspect woon- en leefmilieu nauwelijks onderscheid te zijn tussen de alternatieven. Alledrie scoren ze positief waarbinnen E het meest gunstig scoort, gevolgd door F en
(als minst gunstig) D. Wanneer bij de gewichtenverdeling van de aspecten nog meer
nadruk wordt gelegd op het aspect geluid, scoort alternatief E positiever dan de alternatieven D en F. Zowel wanneer de gewichtenverdeling voor alle aspecten gelijkwaardig is
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als wanneer meer nadruk wordt gelegd op de overige aspecten, verandert de totaalscore
niet. Mitigatie van geluidshinder door plaatsen van schermen leidt enerzijds tot visuele
hinder (al meegenomen) en anderzijds door afname van hinder door geluid. De beoordeling van alternatief D (en in mindere mate F) wordt hierdoor minder negatief, maar niet
zoveel dat ze beter worden dan alternatief E.
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13.2.5

Ruimtelijke ordening
In Figuur 13.10 zijn alle effectscores en weegfactoren voor het hoofdaspect ruimtelijk"
ordening weergegeven.
De aspecten functies en structuur hebben een gelijkwaardige verdeling van de gewichten,
omdat beide aspecten even bepalende zijn voor de effecten voor de ruimtelijke ordening.
Binnen het aspect functies heeft het criterium wonen een minder zwaar gewicht gekregen,
omdat dit criterium niet onderscheidend is voor de alternatieven.
Voor het aspect functies wordt alternatief E het slechtst beoordeeld en alternatief D het
minst slecht, zie Figuur 13.11. Ook bij een andere gewichten verde ling van de criteria blijft
de eindbeoordeling voor dit aspect ongewijzigd. Ook voor het aspect structuur wordt
alternatief E het slechtst beoordeeld. Daar het criterium stedelijk gebied niet onderscheidend is voor de alternatieven, is een andere gewichtenverdeling van de criteria voor dit
aspect niet aan de orde.
Alternatief E scoort voor het hoofdaspect ruimtelijke ordening het slechtst. Ook wanneer
bij de gewichtenverdeling van de verschillende aspecten een andere nadruk wordt
gelegd, verandert de totaalbeoordeling niet.
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Vergelijking alternatieven op basis van de hoofdaspecten

Overzicht beoordelingen
In Figuur 13.12 zijn de geaggregeerde beoordelingen voor alle hoofdaspecten weergegeven.
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Figuur 13.12 Geaggregeerde beoordelingen van de alternatieven per
hoofdaspect

De alternatieven E en F hebben het beste probleemoplossend vermogen voor de geformuleerde doelstellingen, gezien de scores voor de hoofdaspecten verkeer en vervoer en
woon- en leefmilieu. Alternatief D voldoet hiervoor minimaal. Alternatief D was gericht op
zo weinig mogelijk negatieve effecten voor de hoofdaspecten natuur, landschap en
ruimtelijke ordening. Ten opzichte van alternatief E is dit inderdaad het geval; het gaat
echter ten koste van het hoofdaspect woon- en leefmilieu en het probleemoplossend
vermogen. Alternatief F heeft echter dezelfde omvang aan effecten voor de hoofdaspecten
natuur, landschap en ruimtelijke ordening als alternatief D, maar in geval van alternatief F
gaat dit ten opzichte van alternatief E niet ten koste van het hoofdaspect woon- en
leefmilieu en het probleemoplossend vermogen.
In Frguur 13.13 zijn de geaggregeerde beoordelingen voor alle hoofdaspecten op een
grafische wijze weergegeven.

13.3.2

Gevoeligheid rangorde
De geaggregeerde beoordeling van de alternatieven zoals opgenomen in figuur 13.12 en
13.13 kan verder worden geaggregeerd tot een totaalbeoordeling; één rangorde voor de
alternatieven met een voorkeursalternatief. Dit impliceert echter het toekennen van gewichten aan de verschillende hoofdaspecten. Hiervoor bestaan vele mogelijkheden.
Een analyse van het effect van het toekennen van gewichten aan de hoofdaspecten op de
rangorde van de alternatieven leidt tol de volgende conclusies. Bij het toekennen van veel
gewicht aan het hoofdaspect natuur wordt alternatief E als minst gunstig alternatief beoordeeld (zie ook par. 13.4.5). Bij een dergelijke gewichtenset zijn de onderlinge verschillen tussen de alternatieven relatif groot.
Als relatief veel gewicht wordt toegekend aan de aspecten verkeer, vervoer en economie
(alle gerelateerd aan de doelstellingen van de N293) is alternatief E het meest gunstige
alternatief, waarbij alle alternatieven echter positief worden beoordeeld en probleemoplossend zijn. Bij deze gewichtenset zijn de verschillen tussen de alternatieven echter zeer

Uad 220 vin 139

pwiMtni. 111U2-R-1U
lupistus 2002. dcfinitler
mal (MnHtvt ivsarvcdoc

MER N293 (Oasnan|ent Rocnnand)
Hoofdrapport

oranjewoud

gering en de voorkeur voor alternatief E is, in vergelijking met D en F, niet sterk. Een vergelijkbare conclusie kan worden getrokken voor een gewichtenset met veel nadruk op het
woon- en leefmilieu: de alternatieven E en F zijn dan gunstiger dan O, waar de eindbeoordelingen liggen dan zeer dicht bij elkaar en de voorkeur voor de alternatieven E e n f ten opzichte van D- is zeer gering.
De effecten op natuur (en in minder mate landschap en cultuurhistorie] blijken dan ook
het meest maatgevend te zijn voor het bepalen van de voorkeursvolgorde. Hierbij is tevens van belang dat de kosten van de drie alternatieven niet onderscheidend zijn èn de
drie alternatieven probleemoplossend zijn en een positieve invloed hebben op het leefklimaat in Roermond.
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Rguur 13.13 Grafische weergave van de geaggiegeerde beoordelingen van de alternatieven
per hoofdaspect

13.4

13.4.1

Kwalitatieve beschouwing van de alternatieven en varianten

Inleiding
In dit MER zijn drie alternatieven beschreven en onderzocht. De alternatieven bestaan uil
een gedeelte ten noorden van de Keulsebaan en een gedeelte tussen de Keulsebaan en de
N293 (Heinsbergerwe^ bij Melick dat voor de drie alternatieven identiek is.
In de voorgaande paragrafen zijn de alternatieven vergeleken op basis van de geaggregeerde beoordelingen voor de gehanteerde aspecten en criteria. In deze paragraaf zijn de
belangrijkste kenmerken en plus- en minpunten van de alternatieven samenvattend
beschreven. Ook wordt ingegaan op de voor- en nadelen van de uitvoeringsvarianten in
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vergelijking met de basisvarianten. Gezien het belang van de effecten op natuurwaarden
voor de keuze tussen de alternatieven wordt daarop specifiek ingegaan.

13.4.2

Toets aan de

doelstellingen

De drie onderzochte alternatieven voldoen aan de doelstellingen voorde N293 (Oosttangent Roermond) zoals die in het POL zijn geformuleerd. De drie alternatieven leiden tot
een goede ontsluiting van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek, dat een vlotte en
congestievrije verbinding krijgt met Rijksweg 73-zuid. Mede hierdoor wordt het stedelijk
wegennet van Roermond ontlast en wordt bijgedragen aan het verbeteren van de
leefbaarheid in het zuidoostelijk deel van Roermond. De vorm van de alternatieven -een
tangent tussen de aansluiting op rijksweg 73-zuid en het regionaal wegennet - d e N293
Me ins bergerweg bij Melick- leidt er toe dat de ontbrekende schakel in het regionaal
wegennet wordt aangebracht.

IS.4.3

Onderscheidende effecten
Uit de effectbeschrijving- en beoordeling komt naar voren dat enkele aspecten maatgevend zijn voor het onderscheid tussen de alternatieven. Met name de effecten op natuur
en in mindere mate de leefomgeving en het probleemoplossend vermogen zijn onderscheidende effecten.
Een aantal van de onderzochte effecten blijkt weinig onderscheidend te zijn voor de drie
alternatieven. Dit wordt veroorzaakt door de beperkte omvang van het studiegebied, de
randvoorwaarden en uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het ontwerp van de alternatieven en door de karakteristieken van het studiegebied.
Met betrekking tot het aspect bodem en water leiden de randvoorwaarden en ontwerpuitgangspunten er toe dat bij het ontwerp rekening is gehouden met het beperken van de
effecten. Bij alle alternatieven wordt ruimte geboden aan de Maasnielderbeek en zijn
maatregelen opgenomen om de effecten op bodem- en grondwater te beperken. Het
aspect bodem en water is derhalve weinig onderscheidend.
Ook de effecten voor de aspecten ruimtelijke ordening zijn weinig onderscheidend.

13.4.4

Beschouwing per alternatief
Alternatief D: bundeling
Alternatief D is gebaseerd op het idee om de effecten van de N293 (Oosttangent Roermond) op de waarden van landschap en natuur (met name op de in de (P)EHS geformaliseerde natuurwaarden) te minimaliseren. Dit alternatief is daarom zoveel mogelijk
gebundeld met de bestaande en toekomstige infrastructuur (spoorlijn. Rijksweg 73-zuid).
Bij de vergelijking met de andere alternatieven is gebleken dat dit alternatief als relatief
gunstig wordt beoordeeld met betrekking to( de effecten op natuurwaarden. Het voor dit
alternatief gekozen tracé is zodanig, dat geen onderdelen van de EHS worden aangesneden. Wel heeft het alternatief effecten op het leefgebied van beschermde diersoorten,
zoals amfibieën en reptielen. Deze soorten (levend ba rend e hagedis, zandhagedis) komen
met name voor op de spoordijk van de voormalige Ijzeren Rijn.
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Bij het ontwerpvan dit alternatief zijn de verkeerstechnische eisen niet sterk benadrukt.
Dit heeft geleid tot een ontwerp met een relatief scherpe bocht in het tracé van dit alternatief nabij de noordelijke uitmonding van de tunnel van Rijksweg 73-zuid. Ook is het
tracé relatief lang. De combinatie van de scherpere bocht (en daaraan gekoppeld de
lagere snelheid) en de langere afstand maken dit alternatief met betrekking tot de
verkeersaantrekkende werking en de verkeersalWikkeling tot een niet optimaal alternatief. Dit komt ook tot uiting in de resultaten van het verkeersmodel (de verkeersintensiteit
is lager dan bij de alternatieven E en F) en de verkeerskundige beoordeling van dit
alternatief (kwaliteit als ontsluitingsroute, snelheid van de verkeersrelaties).
Doordat dit alternatief is gesitueerd tussen (en dichtbij) de woonwijk Kitskensberg en het
buurtschap Heijstert kan worden verwacht dat de aanleg en het gebruik van de N293 bij
dit alternatief zal leiden tot relatief grote effecten op de (menselijke) leefomgeving. Bij dit
allernatiefwordt een flinke infrastructurele ingreep, meteen intensief gebruik, aangelegd
nabij de woonwijken. Lokaal leidt dit daar tot een toename van de geluidhinder door
verkeer. Daar tegenover staat dat in Roermond de hinder als gevolg van verkeerslawaai
afneemt. Per saldo neemt het aantal geluidgehinderden af. Mede vanwege de cumulatie
van effecten die optreden als gevolg van de tunnel van rijksweg 73-zuid kunnen bij dit
alternatief overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen optreden. Het gaat hierbij om
een gebied dat juist buiten de bebouwde omgeving ligt.
De impact van dit alternatief op landschappelijke en cultuurhistorische waarden is relatief
klein. Door de gebundelde ligging in een gebied waar reeds andere ingrepen hebben
plaatsgevonden en zullen plaatsvinden is het visueel-landschappelijke effect relatief
klein; er komt geen nieuwe doorsnijding van het dal van de Maasnielderbeek. De
aantasting van cultuurhistorische waarden (waaronderde Kloosterhof) is relatief klein.
Enkele archeologische vindplaatsen worden doorsneden; deze worden echter reeds door
de aanleg van rijksweg 73-zuid aangetast.
Alternatief E: bos
Het alternatief E (bos) is gericht op het maximaliseren van de verkeersfunctie van de weg.
Het tracé biedt dan ook een vlotte en 20 direct mogelijke verbinding tussen de aansluiting
bij rijksweg 73-zuid en het dwangpunt bij de Keulsebaan. Deze goede en vlotte verbinding
komt in de verkeersmodellering tot uiting door de relatief grote verkeersaantrekkende
werking.
De consequentie van de tracékeuze bij dit alternatief is dat de ecologische hoofdstructuur
wordt doorsneden. Het alternatief doorsnijdt de oude, laaggelegen Maasmeander en de
daarin stromende Maasnielderbeek en snijdt vervolgens door de tot de EHS behorende
zuidelijke uitloper van het bosgebied op het stuifzand van de Melickerheide. Om de
effecten van het doorsnijden van de ecologische structuren te mitigeren (tegengaan
effecten versnippering, bereikbaar houden van leefgebieden) is hier een ecoduct in het
wegontwerp opgenomen. Dit alternatief heeft een relatief groot ruimtebeslag in de
ecologische hoofdstructuur. Dit heeft tevens tot gevolg dat bij dit alternatief ook de
verstoring in de ecologische hoofdstructuur (met name door geluid) relatief groot is.
Anderzijds leidt dit alternatief tot een wat kleiner ruimtebeslag in leefgebieden van
beschermde soorten.
Doordat het tracé van dit alternatief relatief ver van de bebouwde kom van Roermond is
gesitueerd is er geen sprake van een toename van geluidhinder. Als gevolg van de
ontlasting van het wegennet in Roermond en het afsluiten van enkele wegen neemt het
9&.
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aantal geluidgehinderden af. Problemen met betrekking tot de luchtkwaliteit en de
externe veiligheid doen zich niet voor.
Dit alternatief leidt tot een nieuwe doorsnijding van de oude Maasmeander, het dal van de
Maasnietderbeek en de steilrand die de overgang vormt tussen het beekdal en het
stuifdurnencomplex van de Melickerheide. De impact van dit alternatief op het landschap
is daardoor relatief groot. Tussen de N293 en de toekomstige rijksweg 73-zuid resteert
een deel van het beekdal, waarin ondere andere de Kloosterhof is gesitueerd. De
Kloosterhof zelf wordt bij dit alternatief niet aangetast, wel verandert de (landschappelijke) context. Dit alternatief doorsnijdt een archeologische vindplaats, waar in
een slootkant (neder2etting5)aardewerk uit verschillende periodes is aangetroffen.
Alternatief F: midden
Alternatief F, het middenalternatief, is gericht op een 20 optimaal mogelijk compromis
tussen enerzijds een goede en vlotte verkeersweg, en anderzijds het zoveel mogelijk
beperken van de aantasting van natuurwaarden (en met name de ecologische structuur)
en het beperken van de impact op de leefomgeving. Dit uitgangspunt heeft geleid t o t '
tracé dat een vlotte en goede verkeersafwikkeling mogelijk maakt. Uit de verkeersmodellering blijkt dat dit alternatief verkeerskundig bijna even goed presteert als alternatief F.
De consequentie van het voor dit alternatief gekozen uitgangspunt is dat het onvermijdelijk is dat één woning met bijgebouwen moet verdwijnen.
Het tracé van dit alternatief ligt nagenoeg geheel buiten de ecologische structuur. De
ecologische structuur wordt aangesneden, waardoor een klein deel van het bosgebied
van de Melickerheide verdwijnt. Doordat de weg de EHS raakt leidt dit alternatief wel tot
geluidhinder in natuurgebieden. Een nadeel van dit alternatief is dat het een gebied
doorsnijdt waarin een dassenburcht is gesitueerd.
Alternatief F is relatief ver van woonkernen gesitueerd. Alleen het buurtschap Heystert
wordt enigszins belast met geluid. Ook bij dit alternatief neemt de hinder door verkeer in
Roermond af; per saldo leidt dit alternatief dan ook tot een afname van het aantal geluidgehinderden. Door de ligging ten opzichte van woonbebouwing leidt dit alternatief niet tot
problemen met betrekking tot luchtkwaliteit en externe veiligheid.
Bij het tracé van alternatief F ontstaat een nieuwe doorsnijding van de oude Maasmeander, het dal van de Maasnielderbeek de steilrand die de overgang vormt naar het
hoger gelegen gebied rond buurtschap HeyStert. De doorsnijding ligt echter ten zuiden
van de Kloosterhof, waardoor de landschappelijke context wordt behouden. De weg komt
relatief dicht bij de Kloosterhof (en is in het dal van de Maasnielderbeek hoog gelegen)
zodat de visuele invloed duidelijk merkbaar zal zijn. Alternatief F doorsnijdt evenals de
andere alternatieven gebieden met hoge archeologische verwachtingswaarden; in het
tracé zijn echter geen bekende archeologische vindplaatsen gelegen.
Zuidelijk deel van de alternatieven
Voor het zuidelijk deel van de alternatieven is slechts één tracé in beschouwing genomen.
Dit tracé doorsnijdt het glooiende dekzandgebied tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg nabij Melick. De omgeving van dit deel van de alternatieven wordt door de
uitbreiding van de bedrijventerreinen en door de aanleg van twee woonwijken de
komende jaren sterk gewijzigd.
De verkeersbelasting van dit deel van de alternatieven is veel lager dan van het noordelijk
deel. De uitstraling op de omgeving door geluid is daardoor relatief beperkt. Er ontstaan
geen knelpunten met betrekking tot externe veiligheid en luchtkwaliteit. De geluidbe-
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lasting van het stiltegebied van het Roerdal wordt door de N293 niet wezenlijk anders dan
bij de autonome ontwikkeling.
Als belangrijkste effecten vOor dit deel van de alternatieven kunnen worden genoemd:
•

de aantasting van gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde en
enkele vindplaatsen; deze worden echter deels ook al beïnvloed door de autonome
ontwikkelingen in het gebied

•

het huidige glooiende landschap wordt doorsneden door de weg; ook voor het
landschap geldt echter dat de autonome ontwikkeling reeds leidt tot een duidelijke
transformatie naar een meer stedelijk gebied
De effecten op bodem en water van het zuidelijk gedeelte zijn beperkt.

13.4.5

Vergelijking op basis van de effecten op natuur
Uit de beoordeling van de effecten van de drie alternatieven is geconstateerd dat de
effecten op de ecologische structuren en de (beschermde) flora- en faunasoorten en hun
leefgebieden in belangrijke mate onderscheidend zijn voor de alternatieven. Uit de
effectbescfifijving blijkt bovendien dat de effecten van de drie alternatieven weinig
eenduidig zijn. Mede gezien de zware bescherming die natuurwaarden kennen als gevolg
van Europese en nationale wet- en regelgeving is het van belang om de effecten op natuur
zorgvuldig in beschouwing te nemen.
Bij het bepalen van de voorkeursvolgorde voor de alternatieven op basis van de effecten
op natuur is het noodzakelijk de onderscheiden aspecten en criteria onderling te wegen.
Afhankelijk van het gewicht dat wordt toegekend kan de voorkeurs volgorde anders
worden.
Met betrekking tot het aspect verstoring kan worden vastgesteld dat de voorkeursvolgorde niet afhangt van het belang dat aan de criteria wordt toegekend: voor twee van
de drie criteria is alternatief E als slecht beoordeeld; alleen voor het criterium 'effecten op
broedvogels buiten PES/RBON' is alternatief F in beperkte mate negatiever beoordeeld
dan de alternatieven E en D. Voor dit aspect is de voorkeursvolgorde dan ook tamelijk
robuust als volgt: D - F - E.
Voor het aspect versnippering wordt alternatief D als negatief beoordeeld (-) voor het
criterium isolatie van leefgebieden; alternatief E wordt zeer negatief beoordeeld voor het
aspect isolatie PES/RBON, Bij gelijk gewicht voor de criteria is alternatief F het meest
gunstige alternatief en E het meest ongunstige; deze voorkeursvolgorde treedt ook op bij
relatief zwaar gewicht voor het criterium isolatie PES/RBON-gebieden. Bij meer gewicht
voor het criterium isolatie leefgebieden worden de alternatieven E en F als minst
ongunstig beoordeeld en alternatief O als het meest ongunstig.
Voor het aspect vernietiging zijn drie criteria onderscheiden. Alternatief E is zeer negatief
beoordeeld (—) voor het criterium 'vernietiging PES/RBON' en alternatief D zeer negatief (" ) voor aantasting van leefgebieden. Alternatief F wordt voor beide criteria minder negatief beoordeeld (-). Alternatief F is het enige alternatief met een negatieve beoordeling (-)
vanwege aantasting van de omgeving van een dassenburcht. Vanwege de verschillen in
de beoordeling voor de verschillende criteria is de voorkeursvolgorde voor dit aspect
sterk gevoelig voor het belang dat aan de verschillende criteria wordt toegekend. Bij een
gelijk gewicht voor de drie criteria worden de alternatieven D en E gelijk beoordeeld en
beide beter dan alternatief F. Bij zwaarder meewegen van de aantasting van de PES/EHS
is D het meest gunstige alternatief er E het meest ongunstige; deze situatie is omgekeerd
wanneer juist de aantasting van de leefgebieden zwaar wordt meegewogen, in berde
situaties neemt alternatief F de tweede plaats in in de rangorde. Als veel gewicht wordt
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toegekend aan zowel het criterium leefgebieden als het criterium aantasting dassenburcht wordt alternatief F als minst gunstig beoordeeld en alternatief E als minst
ongunstig.
Voor het aspect omvang mitigerende voorzieningen is de beoordeling voor alternatief E
zeer negatief (—) en voor alternatief D licht negatief {-)•
Bij het bepalen van een voorkeursvolgorde vanuit de effecten op natuur moeten alle
criteria worden meegewogen. Ook hier zijn verschillende gewichtenverdetingen mogelijk.
Op basis van een analyse van de voorkeursvolgorde bij verschillende verdelingen van de
gewichtensets kan het volgende worden geconcludeerd:
•

bij een gelijke verdeling van gewichten over de vier aspecten en (binnen de aspecten)
de criteria wordt alternatief E als meest ongunstig beoordeeld en alternatief als minst
ongunstig

•

als aan de criteria die de beïnvloediing van leefgebieden beschrijven (binnen de
aspecten vernietiging en versnippering) meer gewicht wordt toegekend wordt (bij
toenemend gewicht voor de beide leefgebiedcriterra) komt de positie in de rangorde
van alternatief E geleidelijk dichter bij alternatief D

•

als het aspect 'omvang mitgatie' (met een sterk negatieve beoordeling voor alternatief E) niet in de vergelijking wordt betrokken is, bij een gelijk gewicht van de andere
aspecten en criteria, alternatief D het meest gunstige en alteratief E het meest ongunstige alternatief; deze volgorde verandert pas als aan de beide leefgebiedscriteria
(binnen de aspecten vernietigingen versnippering) ruim twee maal zo veel gewicht
wordt toegekend als aan de vergelijkbare criteria voor aantasting van PE5/RB0N.

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat vanuit natuur de voorkeur bestaat voor
alternatief D, gevolg door alternatief F. Alternatief E is de meest ongunstige variant, die
echter voor enkele criteria juist relatief gunstig is. Alleen als aan die specifieke criteria
relatief (zeer) veel belang wordt gehecht neemt de voorkeur voor alternatief D af. Op dat
moment ontstaat een voorkeur voor alternatief F of E; daarbij speelt dan voor alternatief F
het nadeel dat dit alternatief als enige door de directe omgeving van een dassenburcht is
gesitueerd.

13.4.6

Uitvoeringsvarianten
Uitvoeringsvariant 1 : tunnel
Het uitvoeren van de kruising met het historisch trace van de IJzeren Rijn als tunnel heeft
als doel de uitstralingseffecten naar de omgeving te beperken. Uit de beoordeling van de
effecten komt naar voren dat de tunnel inderdaad deze effecten heeft. De tunnel heeft
daarnaast het effect dat leefgebieden van (beschermde) faunasoorten, die ten westen van
de kruising met name op en langs de spoorlijn zijn gesitueerd, beter verbonden blijven
met de gebieden ten oosten van de N293. Een tunnel kan hierdoor bijdragen aan het
verminderen van de effecten voor de leefgebieden.
Belangrijk nadeel van de tunnel zijn de hoge kosten die het gevolg zijn van de noodzaak
om ten behoeve van de tunnel de leidingen te verleggen.
Uitvoeringsvariant 2: andere aansluitvorm Keulsebaan-N293 (Oosttangent Roermond)
Uitvoeringsvariant 2 is met name bedoeld om een 'rechtere' doorsnijding van het zogenaamde braakliggende perceel te kunnen realiseren, waardoor dit gebied beter zou
kunnen functioneren als ecologische verbindingszone- Uit de beoordeling van de effecten
kan worden afgeleid dat deze verbetering van de ecologische functie inderdaad mogelijk
is. Dit gaat echter duidelijk te koste van één van de belangrijke functies van de weg.
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namelijk het realiseren van een goede en vlotte verbinding tussen de aansluiting van
Rijksweg 73-zuid en het bedrijventerrein Heide-Roerstreek.
Deze uitvoeringsvariant is kostenneutraal.
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MMA
Keuze alternatief voor uitwerken tot meest'milleuvriendelijlc alternatief

Aanpak meest-miUeuvriendetijk alternatief
MMA in de richtlijnen
De verplichting om in een MER een zogenaamd meest-milieuvriendelijke alternatief (MM/^
te onderzoeken is gebaseerd op de bepaling in de Wet milieubeheer dat in een MER tenminste dat alternatief te onderzoeken dat de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk
voorkomt en. voorzover dat niet mogelijk is, mitigeert. In de richtlijnen voor dit MER is dit
verder uitgewerkt als volgt:
•
het MMA dient realistisch te zijn en uit te gaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu
•
bij het uitwerken van het MMA dient te worden gekeken naar de optimalisatie van de
ecologische structuur, beperking van het ruimtebeslag, optimalisatie van landschappelijke, geologische en geomorfologische aspecten en kenmerken alsmede het minimaliseren van luchtverontreiniging en hinder door geluid, trillingen en geur
•
bij hel uitwerken van het MMA kan (indien een andere aanpak niet mogelijk is) het
alternatief met de minst nadelige mi lieu-effecten als MMA worden aangeduid.
Geen andere realistische alternatieven
Binnen de range van het plan- en studiegebied zijn voor het gedeelte tussen de Keulsebaan en de aansluiting op Rijksweg 73-Zuid drie (ruimte lijk verschillende) alternatieven
voor de ligging van de N293 onderzocht. Bij het ontwikkelen van deze alternatieven
(tracé, horizontaal en verticaal alignement) is waar mogelijk rekening gehouden met de
bestaande waarden en functies. Dit proces is beschreven in de zogenaamde Trechternotitie, Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de Trechternotitie. De drie alternatieven
hebben ieder een eigen uitgangspunt:
•

alternatief D (bundeling) is gericht op het zo weinig mogelijk doorsnijden van het dal
van de Maasnielderbeek en het voorkomen van nieuwe doorsnijdingen van het landschap;
•
alternatief E (bos) is sterk gericht op het creeeren van een verkeerskundig optimale
oplossing;
•
alternatief F (midden) poogt een mix te zijn van een verkeerskundig goede oplossing
en het zo veel mogelijk sparen van bestaande waarden (woonbebouwig, bos/EHS,
cultuurhistorische elementen.
Vervolgens volgt het zuidelijk deel van de N293 (tussen Keulse baan en Melick) een tracé
dat qua ligging in hoge mate wordt bepaald de bestaande en voorgenomen ruimtelijke
functies (o.a. toekomstig bedrijventerrein).
De gevolgde aanpak impliceert dat er voor het inpassingsgebied (dat een beperkte omvang heeft en een aantal duidelijke 'dwangpunten' heeft) geen wezenlijk andere oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Met de drie onderzochte alternatieven is derhalve de bandbreedte van mogelijke oplossingsrichtingen in beeld- Een ander c.q. beter tracé voor het
noordelijk deel van de N293 is niet mogelijk; dit geldt ook voor het zuideleijk deel. Ook
voor wat betreft de uitwerking zijn geen realistische andere en betere mogelijkheden
aanwezig (zoals tunnelvarianten of verdiept gelegen varianten).
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Alternatief D ats basis voor MMA
In de ontwerpen van de drie alternatieven is reeds veel aandacht besteed aan het voorkomen en mitigeren van effecten (door verticaal en horizontaal aligenement). Mitigerende
maatregelen ?ijn onder andere toegevoegd om de negatieve effecten voor het hoofdaspect natuur te beperken; tevens ts aangegeven waar mitigerende voorzieningen benodigd
zijn vanwege het beperken van geluidhinder (par. 10.7).
Uit de beoordeling en vergelijking van de alternatieven blijkt dat alternatief D als minst
negatief uit de vergelijking komt, met name gezien de minder grote effecten op natuur en
landschap. Daartegenover staat dat dit alternatief minder gunstig wordt beoordeeld met
betrekking tot de hinderaspecten (met name geluid). Gezien de bepalingen van Wet
milieubeheer (prioriteit bij voorkomen van milieugevolgen), de waarden in het plangebied
en de beschermde status van de natuurwaarden ligt het in dit geval voor de hand om het
voorkomen van de aantasting van natuur en landschap te beschouwen als de basis vc
het aanwijzen van hel MMA. De2e keuze wordt ondersteund door de relatief grote verschillen in de beoordeling van de alternatieven voor deze aspecten, in vergelijking met de
relatief geringe verschillen in de beoordeling van de alternatieven voor de hinderaspecten.
Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat alternatief D in aanmerking komt om te worden uitgewerkt als MMA.

14.2

14.2.1

Uitwerking MMA

'Verbeterpunten'van

alternatief

D

Voor het hoofdaspect natuur is, gezien de reeds ingebrachte mitigerende maatregelen
(voorkomen versnippering, handhaven ecologische zone Maasnielderbeek), die zijn
gebaseerd op de natuurvisie en gezien de beperkte effecten van alternatief D voor natuur
en landschap verdere mitigatie weinig zinvol. Eén van de negatieve aspecten van alte
natief D is de aantasting van het leefgebied van faunasoorten op de spoorlijn. Door in het
MMA uit te gaan van uitvoeringsvariant 1 (tunnel in plaats van viaduct) blijft dit leefgebied
beter verbonden met de natuurgebieden ten oosten van de N293. Dit kan een positief
effect hebben op het instandhouden van de populaties. Deze tunnel is echter wel
aanzienlijk duurder dan de basisvariant (viaduct) vanwege de kosten van het verleggen
van de ondergrondse leidingen.
De mogelijkheden voor mitigatie en daarmee optimalisatie van alternatief D dient daardoor gezocht te worden voor andere hoofdaspecten.
Gezien de effectscore van alternatief D voor het aspect woon- en leefmilieu, en met name
voor het aspect geluid, zijn hier nog extra mitigerende maatregelen mogelijk. Met deze
mitigerende maatregelen is het mogelijk de geluidsbelasting inde woonomgeving verder
omlaag te brengen.
Een tweede aspect waarop alternatief D als minder gunstig wordt beoordeeld is het probleemoplossend vermogen. Door de lagere snelheid en het langere tracé trekt alternatief
D minder verkeer. Daardoor neemt de hinder langs de andere wegen in het studiegebied
(in Roermond) bij alternatief D (in beperkte mate) minder sterk af dan bij de andere alternatieven. Door een verdere optimalisatie van alternatief D (minder scherpe bocht, hogere

blid230v«n239

projectnr.
Mliél-K-M
lugustus 2002. definltiet
me'dennillef teserve.doc

MER N293 (Oostlangent Roermond)
Hoofdrapport

oranjewoud

snelheid) ZOU meer verkeer van de andere wegen kunnen worden getrokken. Nadeel
daarvan zou echter kunnen zijn, dat de hinder in de directe omgeving van de N293 zou
toenemen (meer verkeer, hogere snelheid).

14.2.2

Uitwerking

MMA

Verder verminderen geluidhinder
Geluidsbeperkende voorzieningen worden op drie aspecten onderscheiden:
•

Bron:
Voor de weg is het mogelijk verhardingsmateriaal te kiezen dat zorgt voor een verminderde geluidsbelasting. Gekeken dient te worden naar asfaltconstructies die
mogelijk dezelfde geluidsreductie hebben als ZOAB. Daarnaast kan door het beperken van de snelheid (en het handhaven van de snelheid) de emissie van geluid worden beperkt

•

Overdracht:
Zoals reeds beschreven in §5.3.4 is het mogelijk geluidsschermen te plaatsen ter
vermindering van de geluidsbelasting.
Ontvanger:
Voorde woningen met geluidsoverlast is het -overigens ais minst wenselijke maatregel- mogelijk om geluidsbeperkende voorzieningen aan de gevel te treffen; hierdoor
kan de hinder binnen de woningen verder worden gereduceerd.

•

Door het opnemen van de tunnel in het MIWA neemt de geluidhinder af. Door aanvullende
geluidsbeperkende voorzieningen te treffen (mogelijk bovenop de wettelijk verplichte
maatregelen) worden de negatieve effecten van het aspect geluid van alternatief D zoveel
mogelijk gemitigeerd. Overigens is de tunnel een kostbare ingreep, waarmee in de
gereserveerde budgetten vooralsnog geen rekening is gehouden.
Bij het MIWA zullen de mitigerende maatregelen zoveel mogelijk moeten worden gericht
op het beperken van het ontstaan van geluid (maatregelen aan de bron). Door het toepassen van een geluidarme verharding (vergelijkbaar met dubbellaags ZOAB) kan een
reductie van ongeveer 2 dB(A) in de woonwijk Kitskensberg worden gerealiseerd (ten
opzichte van toepassen van 'gewoon' zoab). Tevens kan het eventueel mogelijk zijn om bij
toepassing van zoab de geluidschermen te verkleinen.
Verbeteren probleemoplossend vennogen
Het verruimen van de bocht van alternatief D is mogelijk zonder dat dwangpunten (zoals
woningen) worden aangetast. De effecten van een dergelijke aanpassingen kunnen als
volgt worden omschreven:
•
door een ruimere bocht wordt het alternatief verkeerskundig gezien aantrekkelijker
en zal dus meer verkeer trekken; dit effect zal echter niet erg groot zijn
•
door de (iets) grotere hoeveelheid verkeer dat van de andere wegen in Roermond
wordt getrokken neemt de geluidbelasting daar (iets meer) af
•
•
•
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door de ruimere bocht worden hogere snelheden (van 50 naar 70 km/uur) mogelijk
hierdoor zal de emissie van geluid toenemen; deze toename is (blijkens modelberekeningen) zeer beperkt
door de ruimere bochtwordt de afstand van de weg tot (een deel van) de woonwijk
Kitskensberg groter; dit kan van belang zijn voor het verlagen van de immissieconcentraties van luchtverontreinigende componenten (vanwege mogelijke cumulatie
met de emissie van de tunnel van rijksweg 73-zuid)
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door de ruimere bocht verschuift de plaats van de doorsnijding van het dal van de
Maasnielder beek.
Gezien de relatief beperkte toename van de verkeersbelasting bij het verruimen van de
bocht zijn de effecten op hinder (zowel de toename in Kitskensberg als de afname in
Roermond) relatief beperkt.

blad 232 van 239

projectnr. 1114ti7-R-l&4
augustus 2002. definltlcr

MER N293 (Oosllangent Roermond)
Hoofdrapport

merileflnlliefreserve.doc

15

15.1

oranjewoud

Leemten in kennis en informatie

Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de leemten in kennis en informatie beschreven die bij het opstellen
van het MER zijn gesignaleerd. Per aspect is beschreven welke gegevens niet bekend
waren ten tijde van het opstellen van dit MER en welke gegevens onzeker waren.

15.2

Verkeer
Het verkeersmodel is -als alle modellen- een versimpeling van de werkelijke situatie. De
uitkomsten moeten derhalve met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt.
Het gebruikte verkeersmodel is een 'alles-of-niets' model. Onafhankelijk van de feitelijke
kwaliteit van de doorstroming op het wegennet wordt in het model verkeer op en
verkeersrelaties aan de snelste routes toebedeeld. Hierdoor kan de intensiteit dus hoger
dan de capaciteit worden, en worden eventuele alternatieve routes die iets langer in
reistijd zijn. maar niet overbelast zijn, niet gebruikt.
In het verkeersmodel is geen vertaling mogelijk van de verschuiving tussen de gebruikte
vervoerswijzen. Door deze beperkingen in het model moeten de uitkomsten met de
nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, met name als routes overbelast zijn. De
modeluitkomsten geven echter wel een goede mogelijkheid tot het vergelijken van de
alternatieven.

15.3

Bodem
De geologische beschrijving van het gebied is afgeleid uit de Hydrologische systeemanalyse van Noord- en Midden-Limburg (Iwaco). De bodemopbouw is binnen het regionale
kader goed beschreven. De Bodemkaart van Nederland (Stiboka) geeft redelijk gedetailleerd (op een schaal van 1:50.000) een beeld van de toplaag tot ca. 1,20 m-mv (ondanks
opnamejaar 1968 goed te hanteren).
De informatie met betrekking tot de 'natuurlijke' bodemkwaliteit is globaal te noemen. De
gegevens zijn echter voldoende voor de onderlinge vergelijking van de alternatieven.

15.4

Grondwater
Ten aanzien van de strjghoogtes van het freatisch en middeldiep grondwater in het gebied
is enerzijds oude informatie aanwezig, die globaal van aard is en is gebaseerd op een
beperkt aantal praktijkwaarnemingen (Grondwaterkaartvan Nederland, DGV-TNO 1974)
en anderzijds meer recente informatie op basis van modelberekeningen (Hydrologische
systeemanalyse van Noord- en Midden-Limburg, Iwaco 1992). Er is een groot verschil
aanwezig tussen de stijghoogtewaardes van beide informatiebronnen. Deze afwijking is
verklaarbaar, echter er blijft een onzekerheid aanwezig.
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De Bodemkaart van Nederland (Stiboka) geeft informatie over de seizoensfluctuatie van
de freatische grondwaterstanden. De informatie is echter gebaseerd op waarnemingen
van drie decennia terug. Deze informatie geeft wel een indruk van de freatische grondwaterstanden die in het gebied te verwachten zijn, echter aan de gegevens mag geen
absolute waarde toegekend worden.
Uit informatie van NITG-TNO te Delft is gebleken dat er slechts één TNO-brandput
{brandput nr. 58D-ß-0397) in het plangebied aanwezig is (aan de Keulsebaan, in de
nabijheid van de noord-zuid aansluiting). Deze brandput wordt elke 14 dagen gemonitord. Overige TNO-peilbuizen in de regio zijn te ver oostelijk en noordelijk van de
wegtracés gelegen. Voor de locale situatie ter plaatse van de tracés en de kunstwerken is
de informatie van deze peilbuizen daarom minder relevant geacht. De informatie van de
brandput en de informatie met betrekking tot de grondwaterstanden in de omgeving van
de Maasnielderbeek, gerelateerd aan de hoogteligging van de beek, is vergeleken met de
informatie uit de 'Grondwaterkaart van Nederland' en de modelberekeningen van Iwaco
(hydrologische systeematlas Noord- en Midden-Limburg en ten behoeve van Rijksweg 73Zuid). De beschikbare informatie met betrekking tot de grondwaterstanden in het
plangebied is echter summier te noemer.
De informatie met betrekking tot de 'natuurlijke' grondwaterkwaliteit is zeer globaal te
noemen. De informatie betreft een gemiddelde kwaliteit voor Midden-ümburg.

15.5

Cultuurhistorie en archeologie
Bij de (voorbereiding van de) uitvoeringdient rekening te worden gehouden met archeologische waarnemingen. Het doen van zo zorgvuldig mogelijk onderzoek en het zo
gedetailleerd mogelijk archiveren van elementen die door de ingreep worden aangetast of
verloren gaan dient dan mogelijk te zijn.

15.6

Ecologie
Flora en Fauna
Voor het aspect fauna was voldoende informatie beschikbaar van de actuele waarden ten
oosten van Roermond (Naluurbalans/Umes Divergens, 1999 en recentere informatie).
Voor het aspect flora was informatie op basis van de provinciale kartering beschikbaar.
Monitoring
Voordat eventueel tot aanleg van (een deel) van de N293 (Oosttangent Roermond) wordt
overgegaan kan de situatie van de aangetroffen diersoorten zich wijzigen. Nader
onderzoek is aan te bevelen naar:
•
de aanwezigheid van amfibieën reptielen dassen en andere zoogdieren;
•
de aanwezigheid van broedvogets.
•
De aanwezigheid van waardevolle vegetaties
Op basis van deze onderzoeken kunnen beschermende of compenserende maatregelen
eventueel worden aangepast of uitgebreid.
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Geluid en trillingen
Voor alle wegen binnen het onderzoeksgebied zijn de geluidscontouren en geluidsbelastingen berekend volgens Standaard Rekenmethode II (SRM 11} van het Reken-en
meetvoorschrift verkeerslawaai 1981. Deze methode geeftvoor de vraagstelling zoals
behandeld in dit MER vergelijkbare resultaten als de recent beschikbaar gekomen
methode RMW 2002.

15.8

Lucht
De ontwikkeling van achtergrondconcentraties is een onzekere factor die mede afhankelijk is van nationale en internationale ontwikkelingen in de economie en in emissiebestrijding. Onzeker is dan ook hoeveel de emissie van wegverkeer per eenheid zal dalen.
Er zijn geen modelberekeningen uitgevoerd naar de mogelijke gecumuleerde effecten van
rijksweg 73-zuid (met name bij het noordelijke uiteinde van de tunnel) en de N293. Dit is
met name van belang bij alternatief D. In het MER is op basis van expert judgement een
uitspraak gedaan over de mogelijke overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen ter
plaatse van woonbebouwing. Indien wordt gekozen voor alternatief D kan het zinvol zijn
om dit aspect nader in becshouwing te nemen en hiervoor eventueel een nadere modelberekening of windtunnelproeven uit te voeren. Daarbij zal ook rekening moeten worden
gehouden met de emissie vanuit de tunnel.

15.9

Vervoer gevaarlijke stoffen
Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de vervoerde gevaarlijke stoffen in het
studiegebied. Ook is onduidelijkheid over de toekomstige stroom van vervoerde stoffen.
Deze onduidelijkheid is met name van belang voor wat betreft de effecten op het woon- en
leefmilieu langs de huidige wegen als de N293 (Oosttangent Roermond) niet wordt aangelegd.

15.10

Wonen
Voor het onderdeel 'wonen' is geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het leefklimaat in onder andere buurtschap Heystert en de wijk Kitskensberg.

15.11

Ruimtelijlce ordening
Voor het onderdeel 'agrarisch gebruik' is geen duidelijkheid over de eigendomsverhouding van de in bet studiegebied gelegen agrarische gronden. Voor het studiegebied ten
noorden van de Maasnielderbeek is duidelijk dat de agrarische gronden behoren bij het
agrarisch bedrijf aan Kloostenveg 96. Voor de agrarische gronden in het gedeelte van het
studiegebied ten zuiden van de Keulsebaan is geen duidelijkheid over welk agrarisch
bedrijf welke percelen beheert. De twee, aan de Oude Keulsebaan gevestigde, agrarische
bedrijven zijn niet-grondgebonden en daarmee is deze informatie niet van belang voor de
beoordeling van de verschillende alternatieven. Wel is het van belang de eigendomssituatie te bepalen voor mogelijke compensatie van de betreffende gebruiker.
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Aanzet tot een evaluatieprogiB^nia
Inleiding
Het doel van het evaluatieprogramma is om te bezien of de feitelijke milieueffecten die
worden veroorzaakt door de N293 overeenkomen met de milieueffecten die in dit MER zijn
aangegeven. Indien blijkt dat de effecten groter zijn dan aangegeven in dit MER kunnen
maatregelen getroffen worden om de effecten te verminderen.
Als onderdelen van de evaluatie kunnen worden genoemd:
•

controle en inspectie tijdens de bouw en het gebruik van de weg;

•

verificatie van voorspellingen en evaluatie van de toegepaste milieubeschermende en
compenserende maatregeien;

•

opstellen en uitvoeren van extra maatregelen, wanneer blijkt dat de effecten ernstiger
zijn dan voorspeld.

Hieronder wordt een eerste aanzet gegeven voor de onderdelen van een evaluatieprogramma. Conform wettelijke verplichtingen zal het bevoegd gezag in het besluit over de
N293 tevens aangeven hoe en wanneer de evaluatie van de milieugevolgen zal plaatsvinden.

16.2

Verkeer
Aan het effectonderzoek liggen modelberekeningen ten grondslag met betrekking tot de
ontwikkeling van het verkeer. Na openstelling zal regelmatig een vergelijking plaats
moeten vinden van de resultaten van het verkeersmodel waar het effectonderzoek op is
gebaseerd en het werkelijk optredende verkeersaanbod. Indien het werkelijk optredende
verkeersaanbod hoger is dan het voorspelde aanbod, is extra aandacht nodig voor de
negatieve effecten die optreden, en zullen mogelijk extra maatregelen noodzakelijk zijn
voor de beperking van de effecten.

16.3

Bodem en water
Het verdient aanbeveling een monitoringsprogramma op te nemen voor de volgende
effecten:
•
invloed van de aanwezigheid van de weg (met infiltratievoorzieningen) op de
grondwaterstanden ter plaatse van de Maasnielderbeek. Gezien de aanwezigheid van
hydrologisch gevoelige vegetatie langs de Maasnielderbeek, mag de grondwaterstand niet beïnvloed worden;
•

invloed van de aanwezigheid van de weg (met infiltratievoorzieningen) op de
grondwaterstanden in het plangebied. Dit in het kader van de algemene verdroging
van gebieden;

•

Invloed van het verkeer (verontreinigingen via run-off) op de bodem- en grondwaterkwaliteit in de bermen;
invloed van het verkeer (verontreinigingen via run-off) op de vervuiling en verstopping
van infiltratievoorzieningen.

•

p.iï:Tf
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Landschap
Aanbevolen wordt om na te gaan in hoeverre het streefbeeld voor het landschap,
beschreven in het landschapsplan, ten uitvoer is gebracht.

16.5

Ecologie
De aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) zal effect hebben op de flora en fauna.
Ten behoeve van de aanleg is een ontheffing nodig van het ministerie van LNV. Ook zal
moeten worden gecompenseerd voor natuurwaarden die verloren gaan.

Rora
Aangenomen wordt dat de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) geen noemenswaardig effect op de flora zal hebben. Om dit te meten is een periodieke inventarisatie
van aandachtsoorten aan beide zijden van de weg gewenst, met het doel soortontwikkeling en ecologische relaties tussen deelgebieden te volgen.
Fauna
Voor de fauna kan worden verwacht dat bepaalde soorten achteruit zullen gaan door en
na de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond). De effectiviteit van de mitigerende
maatregelen is onzeker. Daarom is het gewenst periodieke tellingen te houden van aandachtsoorten aan beide zijden van de weg, met het doel soortontwikkeling en ecologische
relaties tussen deelgebieden te volgen.
Soorten die hierbij van belang zijn, zijn:
das;
vleermuizen;
amfrbieën;
reptielen;
broedvogels (binnen effectafstand);
dagvlinders (met name om ecologische relaties te volgen).
Het verdient aanbeveling om vlakvoor de start van de werkzaamheden een 0-teUing(als
vergelijkingsmateriaal) voor alle te volgen soorten te houden.

16.6

Geluid
Het is wenselijk om de geluidssituatie te monitoren. Hiervoor zijn de volgende redenen
aan te voeren:
•
de verkeersintensiteiten kunnen zich anders ontwikkelen dan in het verkeersmodel
geprognotiseerd is;
•
•

16.7

de ligging van de 50 en 55 dB(A)-contouren van Rijksweg 73-Zuid kunnen anders
komen te liggen dan nu geabstraheerd is van het indicatieve beschikbare materiaal;
de feitelijke mitigerende maatregelen kunnen van invloed zijn op de hoogte van de
geluidsbelastingen.

Lucht
Als enkele jaren na openstelling mocht blijken dat de werkelijk voorkomende verkeersintensiteiten afwijken van de modelmatig geprognosticeerde verkeersintensiteiten is het
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wenselijk de luchtkwaliteit opnieuw vast te stellen. Ook is het wenselijk om een toets uit
te voeren in relatie tot het Besluit Luchtkwaliteit.

16.8

Vervoer gevaarlijke stofFen
Door regelmatig waarnemingen naar het transport van gevaarlijke stoffen te doen, kan
ook in de toekomst getoetst worden op de grenswaarden voor het individueel risico en de
streefwaarden voor het groepsrisico.
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