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1. INLEIDING
1.1 Aanleiding voor de studie
Op 2 december 1999 is er 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 (de A73-Zuid, de A74, de N280 Oost en de
N293(Oosttangent Roermond)). De provincie Limburg is verantwoordelijk voor de realisatie van de N280-oost en de N293 (Oosttangent Roermond). Deze projecten moeten uiterlijk 31-12-2007 zijn opgeleverd.
De Provincie Limburg heeft, mede op grond van de bestuursovereenkomst nr. 5846 met het
Rijk, de verplichting een regionaal verbindende weg aan te leggen ten zuidoosten van Roermond ter hoogte van de gemeentegrens van Roermond en Roerdalen. Deze verplichting is de
aanleiding tot de in dit rapport beschreven tracé/m.e.r.-studie.
Door de aanleg van de A73 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 A73. 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 A73 (vanaf de aansluiting bij de
Koninginnelaan) direct verbinden met de provinciale wegen Keulsebaan (N570) en Heinsbergerweg (N293). Met de Oosttangent wordt een ontbrekende schakel in het wegennet
aangelegd zodat het regionaal verbindend wegennet direct aansluit op de A73 (het nationaal
verbindend hoofdwegennet). Hierdoor krijgt het bovenregionaal bedrijventerrein Heide
Roerstreek (incl. de uitbreiding ten zuiden van de Keulsebaan) een goede en directe ontsluiting op zowel het nationaal als het regionaal verbindend wegennet. Het onderliggend wegennet van Roermond kan in het licht van de leefbaarheid zo ontlast worden.

1.2 Doel van de Tracénota-MER
Sinds 1 september 1987 geldt er een m.e.r.-verplichting voor een aantal besluiten en activiteiten. De belangrijkste onderdelen van de m.e.r.-regeling zijn opgenomen in de Wet Milieubeheer en het daarop gebaseerde Besluit milieueffectrapportage 1994'. De Oosttangent
4 juli 1994, nr. 540, behoudende uitvoering van het hoofdstuk Milieu-effectrapportage van de Wet
Milieubeheer.

Hoofdstuk l
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wordt bij aanleg een weg met 2 x 2 rijstroken (gedeelte tussen A73 en Keulsebaan) en met
1 x 2 rijstroken (gedeelte Keulsebaan - Heinsbergerweg). De aanleg van een regionaal verbindende weg als de N293 (Oosttangent Roermond) is een m.e.r.-plichtige activiteit volgens
dit besluit2.
Op 3 februari 1999 is de Startnotitie gepresenteerd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg en vrijgegeven voor inspraak. Hierin is onder andere op hoofdlijnen aangegeven wat er in de op te stellen Tracénota-MER zal worden beschreven.
Deze Tracénota-MER is de rapportage van de tracé/m.e.r.-studie, die bestaat uit twee delen:
het tracénota-deel: de verkeerskundige en verkeerstechnische uitwerking van de alternatieven en uitvoeringsvarianten waarin het ontwerp tot stand komt, een kostenraming
wordt opgesteld en de onderdelen ruimtelijke ordening en economie worden behandeld;
•
het MER-deel: de aspecten die directe milieugevolgen hebben voor de mens, de natuur
en het landschap, de beschrijving en waardering van de huidige situatie, de effectbeschrijving, beoordeling en vergelijking van de alternatieven en uitvoeringsvarianten.
De N293 (Oosttangent Roermond) wordt aangelegd als een regionaal verbindende weg, ter
sluiting van het regionaal verbindende wegennet, koppeling met het nationaal verbindende
wegennet, ter ontsluiting van het bovenregionale bedrijventerrein Heide Roerstreek en ter
ontlasting van het stedelijk wegennet waardoor een congestievrije, duurzame en directe verbinding tussen de A73, de Keulsebaan (N570) en de Heinsbergerweg (N293) gerealiseerd
kan worden om zodoende een aantal verkeers- en leefmilieuproblemen te verminderen. Door
de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) kunnen echter andere belangen in het
geding komen. Het doel van deze Tracénota-MER is om deze verschillende belangen, waaronder het milieubelang voor natuur en mens, een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond).
Op 5 september 2000 heeft het college van Gedeputeerde Staten de Tracénota-Mer studie
aanvaard, alsmede de voorkeur uitgesproken voor alternatief E (bosalternatief). Deze stukken
hebben ter inzage gelegen. De ingekomen reacties en een overleg met de commissie MER
hebben geleid tot aanpassingen en aanvullingen van het thans voorliggende milieueffectrapport (MER), met name ten aanzien van het aspect beoordelingsmethodiek.
Het tracé van de N293 (Oosttangent Roermond) dient een formeel wettelijke status te
krijgen en is dan ook nu als concrete beleidsbeslissing opgenomen in het Ontwerp Provinciaal
Omgevingsplan Limburg (POL). Hiervoor wordt de procedure tot herziening van het streekplan gevolgd. Bij dit eerste ruimtelijk besluit dient een MER ter visie te worden gelegd.
De tracékeuze, zoals opgenomen in het ontwerp POL, krijgt hierdoor een planologische verankering en wordt inclusief het aangepaste, zijnde het thans voorliggende MER, gelijktijdig
voor een ieder ter visie gelegd. Op beide documenten kan ingesproken worden.
Het bevoegd gezag neemt op basis van de Tracénota-MER en de daarop uitgebrachte inspraakreacties en adviezen een besluit over de nut-noodzaak, aard en tracering van de Oost-

Volgens categorie 1.2 van onderdeel C.
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tangent. Over nut-noodzaak wordt opgemerkt dat dit aspect met de ondertekening van de
bestuursovereenkomst nr. LB 5846 reeds op breed niveau (Kabinet, Tweede Kamer) is
onderkend.

1.3 Leeswijzer
Deze Tracénota-MER bestaat uit drie delen:
• Samenvatting;
•
Hoofdrapport;
•
Bijlagen en kaarten.
In dit Hoofdrapport worden de beleidskaders en besluitvorming vermeld (hoofdstuk 2), met
vervolgens de beschrijving en waardering van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen
(hoofdstuk 3). Dit resulteert in de problemen van de N293 (Oosttangent Roermond) die in
hoofdstuk 4 worden beschreven. Na de beschrijving van de ontwikkeling van de alternatieven van de N293 (Oosttangent Roermond) in hoofdstuk 5 wordt in de volgende hoofdstukken (6 t/m 11) de effectbeschrijving en beoordeling van de alternatieven behandeld. In
hoofdstuk 12 worden de alternatieven kwalitatief en kwantitatief beschreven. Hier wordt
ook het meest milieuvriendelijk alternatief bepaald. Hoofdstuk 13 behandelt de uitvoeringsvarianten met een effectbeschrijving en vergelijking t.o.v. de basisvariant. In hoofdstuk 14
wordt de N293 (Oosttangent Roermond) getoetst aan de doelstelling en uitgangspunten.
In hoofdstuk 1 5 worden de mitigerende en compenserende maatregelen en aanbevelingen
behandeld. Tot slot worden in de hoofdstukken 16 en 1 7 de leemten in kennis en de aanzet
tot het evaluatieprogramma beschreven.
Achter in dit rapport is een uitklapkaart opgenomen met de alternatieven. In de bundel met
bijlagen en kaarten zijn in kaart A. 1 de in deze Tracénota-MER genoemde straatnamen
weergegeven; In kaart N.6 zijn de namen van de woonwijken weergegeven.

Hoofdnuk 1
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BELEIDSKADER EN BESLUITVORMING
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het vigerend beleidskader, samen met algemene milieudoelstellingen,
beschreven voor het betreffende gebied ten zuidoosten van Roermond. Vervolgens wordt
aandacht besteed aan de besluitvorming die in het verleden heeft plaatsgevonden ten aanzien
van de N293 (Oosttangent Roermond) en 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 wordt 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 worden per
aspect de belangrijkste beleidsdoelen opgesomd.

2.2.1 Verkeer en Vervoer
Rijksbeleid
In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer3 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 de A73 is
gekozen vanwege de toenemende problemen in het gebied tussen Venlo en Echt als gevolg
van een ontoereikende en diffuse wegenstructuur\ Deze problemen zijn ondermeer:
Q 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;
_i leefbaarheid:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu,
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel d, 1990.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Tracébesluit voor de A73, 3 maart 1995
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•

de verkeersonveiligheid neemt toe, terwijl landelijk de verbetering van de verkeersveiligheid wordt nagestreefd (de bestaande wegenstructuur in Noord- en 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;
a bereikbaarheid:
•
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;
•
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 de RW 73-zuid absoluut noodzakelijk.
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transpon I999-2003 5 (MIT) is de Oosttangent opgenomen in een totaalpakket van projecten waarmee het verkeersproblemen in
Noord- en Midden-Limburg worden aangepakt (het 'MIT-pakket'). De projecten omvatten
de Rijkswegen 73 Zuid en 74 en de provinciale wegen N280 Oost en N293 (Oosttangent
Roermond). Over het MIT-pakket in Noord- en Midden Limburg zijn bestuurlijke afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in de bestuursovereenkomst LB 5846. 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 N293
(Oosttangent Roermond) wordt omschreven als zijnde de regionale verbinding tussen de
A73-Zuid (vanaf de aansluiting bij de Koninginnelaan) met de Keulsebaan N570 (Roermond-Rothenbach) en de Heinsbergerweg N293 (Roermond-Posterholt). De beoogde maatschappelijke effecten van het MIT-pakket zijn verbetering van de verkeersafwikkeling, verkeersbeheersing en verkeersveiligheid in Limburg vanwege het maatschappelijk belang dat
gehecht wordt aan bereikbaarheid, leefbaarheid en betaalbaarheid.
In het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid (MPV4) richten de aandachtspunten zich op
samenwerking, versnelde implementatie van Duurzaam Veilig en permanente educatie en
handhaving. In het Startprogramma Duurzaam Veilig6 wordt de aanpak van de verkeersonveiligheid een serieuze impuls gegeven. Het programma bevat afspraken over verkeersrelaties
in relatie tot de categorisering van de wegen.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 1999-2003,
1998.
Min. van V en W, IPO, UvW en VNG, l 5 december 1997.
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IJzeren Rijn
Tussen Antwerpen en Duisburg 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 starten naar een reactivering en de mogelijke alternatieven die het Nationaal
Park De Meinweg ontzien. De Startnotitie voor het opstellen van de Trajectnota/MER is op
15 november 1999 ter visie gelegd.
Provinciaal beleid
In het Streekplan Noord- en Midden-Limburg7 is als hoofdlijn van beleid opgenomen een
betere bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit. Daarbij zijn vanuit de ruimtelijke hoofddoelstellingen voor het stedelijk gebied Roermond enkele hoofdlijnen van beleid geformuleerd die gericht zijn op:
• een stringent verstedelijkingsbeleid om de kwaliteit en de concurrentiekracht te vergroten, o.a. door een tijdige en marktgerichte ontwikkeling van de woningbouwlocatie Melick-Noord en van het bedrijventerrein Heide Roerstreek;
• het sluitend maken van het infrastructuur-netwerk, o.a. door de aanleg van de RW 73
(Zuid) op de Oostoever en van de N68 tussen Roermond en de Duitse grens.
Aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) als ontbrekend schakel van het regionaal
verbindend wegennet is noodzakelijk om gelijke tred te houden met de te verwachten groei
van verkeer en vervoer.
Binnen het stringent verstedelijkings- en kemenbeleid van de provincie gelden voor de stedelijke taakstellingen van Roermond enkele specifieke overwegingen.
De ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden van de stad Roermond zijn beperkt:
• fysieke barrières als de rivier de Maas en het tracé van de RW 73 (Zuid);
• ecologische beperkingen als het Roerdal en het Meinwegcomplex;
• milieuhygiënische beperkingen (vliegtuiglawaai, veiligheidszones).
Om deze redenen wordt een zware inspanning geleverd voor inbreidingsoperaties, mede in
het kader van het beleid voor stedelijke vernieuwing en het grote stedenbeleid (zie o.a.
Structuurvisie de Kemp/Kitskensberg).
In het Provinciaal Mobiliteitsplan (PMP)8 staat de organisatie van de mobiliteit en de beperking van vermijdbaar (vracht)autogebruik 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 we-

Provincie Limburg, Streekplan Noord- en Midden-Limburg, Algemene herziening, 1994
Provincie Limburg, Provinciaal Mobiliteitsplan 1996-1999, 1996.
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gennet 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 maken9. De richtlijnen in de Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet zijn voor
een belangrijk deel gebaseerd op bestaande provinciale of landelijke richtlijnen, zoals de
Richdijnen Ontwerp Niet Autosnelwegen (RONA) en het ASVV 1996 van het CROW
(Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom). In deze beleidsnota
is aangegeven dat het lange afstandsverkeer op het regionaal verbindend wegennet zo snel
mogelijk en soepel 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 zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom en hebben een snelheidsregime van 80-100 km/h. Deze wegen
kunnen als volgt worden ingedeeld:
•

•

•

Compartiment B1: 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 is 80 km/u;
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 een snelheidsregime: 80-100 km/u.

In het PMP is de aanleg van een regionaal verbindende weg N293 (Oosttangent Noord)
tussen de N570 en de A73 als uitvoeringsproject opgenomen ter verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. De St. Wirosingel vormt hierin de regionale
verbinding tussen de A73 (zuid) en de N293 (Heinsbergerweg). Echter als gevolg van het

Provincie Limburg, Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet, 1998.
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vervallen van de parallelle Roerkruising is in het kader van de mitigerende maatregelen A73
(zuid)/Roermond besloten deze functie te verleggen naar een nieuwe kortsluiting tussen de
N570 (Keulsebaan) en de N293 (Heinsbergerweg) de zgn. Oosttangent -Zuid. Hiermee
wordt hetzelfde effect bereikt n.l. het beperken van het verkeer in het onderliggende wegennet in de omgeving.
In het Meerjaren Infrastructuur Programma (MIP) 1999-2002'° is de N293 (Oosttangent
Roermond) opgenomen in de verkenningentabel "Tijdvariabele projecten" en als reserveproject (waarvoor nadere verkenning nodig is) in het Ondersteuningsprogramma 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.
2.

Bottleneck Infrastructuur met een provinciale bijdrage van 63 min. en een bijdrage van
het Ministerie van Economische Zaken van 137 min.;
MIT-pakket (A73-zuid, A74, N280-oost & N293(Oosttangent Roermond)) met een
provinciale bijdrage van 66 min. en een bijdrage van de regio van 49 min.

Hieruit blijkt, dat het om een uitzonderlijke en unieke opgave voor de Provincie gaat. Alleen
als het budget van de N293 (Oosttangent Roermond) is even groot als de totale reguliere
jaarlijkse uitgaven in de wegensector van de provincie.
Ter vergelijking is in de onderstaande tabel het jaarlijks regulier bestedingsprogramma van de
provincie Limburg in de wegensector weergegeven.

Tabel 2.2: jaarlijks* reguliere uitgaven in de wegensector van de provincie? Limburg
typeonderhoud
type beheer
uitgaven op jaarbasis
in min, gld.
dagelijks onderhoud
functioneel beheer
15
constructief beheer
periodiek onderhoud en recon15
structief onderhoud
totaalbedrag per jaar

30

Op 29 oktober 1999 hebben Provinciale Staten" ingestemd met het MIT-pakket tussen het
Rijk en de Provincie Limburg. Deze bestuursovereenkomst, over de aanleg van de A73
Zuid, A74, N280-oost en de N293 (Oosttangent Roermond), is ondertekend op 2 december 1999. Hierin is de Oosttangent opgenomen als een regionale wegverbinding tussen
de A73 en de Heinsbergerweg. Het doel van het MIT-pakket voor de provincie is het completeren en opwaarderen van het nationaal verbindend wegennet en het sluiten van het regionaal verbindend wegennet in Limburg waarmee voorgesorteerd wordt op een betere benut-

Provincie Limburg, Meerjaren Infrastructuur Programma 1999-2002, 1998.
Provinciale Staten, besluit E405-1, 29 oktober 1999.
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ting van infrastructuur om daarmee een dreigende structurele overbelasting van verbindende
en lokale wegen te voorkomen.
Goederenvervoer via spoor en water
In het PMP wordt ondermeer ingezet op het realiseren van een werkelijke 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 aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) vervult hierin een wezenlijke functie.
Lokaal beleid
Voor de gemeente Roermond zijn het waarborgen van de bereikbaarheid en de leefbaarheid
belangrijke speerpunten. De doelen, die de gemeente Roermond nastreeft, worden in het
Verkeersstructuurplan12 omschreven als:
1. het bevorderen van de verkeersleefbaarheid in (en de bereikbaarheid van) de woongebieden;
2. het waarborgen van de interne bereikbaarheid van de binnenstad, de bedrijventerreinen
Willem-Alexander, Heide-Roerstreek, Spickerhoven en Broekhin.
Bij de gemeente Roermond is op 5 juli 2000 de concept structuurvisie Roermond13 door
het college van Burgemeester en Wethouders 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 de A73, ter hoogte van de Koninginneiaan en de Heinsbergerweg.
Voor de tracé/m.e.r.-studie zijn voornamelijk van belang de concrete ontwikkelingen ten
aanzien van de aan te leggen A 7 3 . Deze rijksweg wordt aangesloten op de hoofdwegenstructuur van Roermond, waarbij een directe aansluiting van de Keulsebaan op de
A73/Koninginnelaan onderdeel uitmaakt van de hoofdwegenstructuur. Deze aansluiting
geeft invulling aan de tweede doelstelling, namelijk het waarborgen van de bereikbaarheid
van het industrieterrein Roerstreek.
Voor het fietsverkeer wordt in de gewenste fïetsstructuur een verbinding geprojecteerd langs
de aan te leggen Oosttangent (tussen de Keulsebaan en de A73); dit fietspad wordt aangelegd langs het hoofdwegenstelsel en dient vrij te liggen van de rijbanen. De aanleg van dit
fietspad ligt in de lijn van het uitgangspunt dat hetfiets-basisstelseldirecte verbindingen dient
te hebben met onder andere de industrie- en bedrijventerreinen.
Samenvatting beleidsdoelstellingen verkeer en vervoer:

Gemeente Roermond, Verkeersstructuurplan, 1994.
Gemeente Roermond, Struouurvisie Roermond, concept-ontwerp, mei 2000.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

betere organisatie van de mobiliteit, verschuiven van weg naar water en spoor, terugdringen automobiliteit, beperking groei aantal autokilometers, met name als alternatieven voorhanden zijn (SVV II, Provinciaal Milieubeleidsplan, PMP);
zorgen voor een optimale bereikbaarheid en het geleiden van de mobiliteit (Streekplan);
verbetering van ontsluiting en waarborgen bereikbaarheid van industriegebied Roerstreek
op de A73 (PMP, MIP, Gemeentelijk Verkeersstructuurplan);
vermindering congestie op regionaal verbindend wegennet (PMP);
sluitend maken regionaal verbindend wegennet (PMP);
beperking verkeer op lokale wegen in de omgeving (PMP);
vermindering verkeersonveiligheid (PMP);
aanleg van zo direct mogelijke fietsverbindingen naar industriegebied Roerstreek-Noord
(gemeentelijk Verkeersstructuurplan);
aanleg van een regionale verbindingsweg tussen de A73, de Keulsebaan (N570) en de
Heinsbergerweg (N293).

2.2.2 Bodem en water
Het milieubeleid van de provincie Limburg is vastgelegd in het Milieubeleidsplan 19951998. De regelgeving is opgenomen in de Provinciale Milieuverordening Limburg'4. Binnen
deze verordening worden milieubeschemiingsgebieden en richtlijnen voor de bescherming
van deze gebieden aangegeven.
Beleid inzake de waterhuishouding is landelijk vastgelegd in de 4 ' Nou Waterhuishouding15.
De provincie heeft de landelijke beleidslijnen (zoals omschreven in de vorige nou's, namelijk
de 3' Nou Waterhuishouding en Evaluatienou Water) vertaald in provinciaal beleid. Dit
beleid is vastgelegd in het Waterhuishoudingsplan Limburg16 (evaluatie en actualisering WHP
in 1995, waardoor het beleid tot minimaal 1998 vastgelegd is). Het beleid is opgesplitst
naar vier onderdelen, namelijk:
1. terugdringen van verontreiniging;
2. inrichting van watersystemen;
3. gebruik van water (sund 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 overstorten van rioolstelsels en aanpak van diffuse bronnen in milieubeschermingsgebieden ten behoeve van de verbetering van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit;
M
15
16

Provincie Limburg, Milieubeleidsplan 1995- 1998, 1995.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Vierde Nota Waterhuishouding, 1998.
Provincie Limburg, Water in balans. Provinciaal waterhuishoudingsplan, 1995.
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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 grondwaterbeschermingsgebieden.
Op enkele plaatsen zijn verdrogingsverschijnselen waargenomen (op stelten 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 de volledige aandacht. Het peilbeheer is erop gericht de grondwaterstanden binnen deze gevoelige gebieden op het gewenste peil te krijgen en te houden ter bescherming en handhaving 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. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan 30 meter;
2. 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.
Op het lozen van hemelwater in de bodem is het Lozingsbesluit bodembescherming17 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. Het 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 voorzieMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Lozingenbesluit Bodembescherming, 8
december 1997
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ningen zal 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.
Natuur en Landschap
2.2.3 Flora en fauna
Europese regelgeving
Ten aanzien van de bescherming van flora en fauna speelt in dit gebied een aantal Europese
verdragen en richtlijnen een r o l .
De Conventie van Bern is een verdrag, waarin de bescherming van een aantal diersoorten is
overeengekomen. De bescherming van deze soorten wordt met name uitgewerkt in de Vogelrichtlijn18 en de Habitatrichtlijn19. Daarnaast legt de Conventie van Bern20 een extra bescherming op diersoorten waarvoor een nationale of lokale overheid soortenbeschermingsplannen heeft opgesteld. Voor dit plangebied geldt dit met name voor het Dassenbeschermingsplan21 voor de provincie Limburg.
De Meinweg is aangewezen als Speciale Beschermingszone (SBZ) in het kader van de Europese 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 de Tracénota-MER valt erbuiten (zie kaart 1.2). Daarnaast heeft de Vogelrichtlijn een algemeen beschermende werking voor vogelsoorten buiten de SBZ.
De Nederlandse regering heeft in 1998 De Meinweg aangemeld als Speciale Beschermingszone voor de Habitatrichtlijn. De Habitatrichtlijn is opgesteld met het 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 richüijn valt staat nog niet vast. In deze Tracénota-MER wordt
ervan uitgegaan dat de begrenzing zal samenvallen met die van het nationaal park.
Behalve in de aangewezen Speciale Beschermingszones heeft de Habitatrichtlijn ook een beschermende werking voor flora en fauna buiten deze gebieden. Het gaat dan om de soorten
die genoemd zijn in bijlage IV van de Habitatrichtlijn; hiervoor geldt strikte bescherming van
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake het behoud van de vo
gelstand, 2 april 1979 (aangehaald als de Vogelrichtlijn).
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de instandhouding van
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, 21 mei 1992 (aangehaald als de Habitatrichtlijn).
Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa, met
bijlagen, 19 september 1979 (aangehaald als de Conventie van Bern).
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Dassenbeschermingsplan Provincie Limburg,
1989.
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het leefgebied. Deze bijlage bevat een groot aantal soorten die in Nederland en in het studiegebied voorkomen.
In bijlage 9 van deze tracénota-MER zijn de soorten vermeld die in het gebied voorkomen
en die onder de Europese richtlijnen vallen. Deze gegevens zijn afkomstig uit veldonderzoek22
naar het voorkomen van vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren.
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 openbaar belang'
en 'ontstentenis van alternatieve oplossingen'. Deze regelingen betekenen in de praktijk een
verzwaring van de nationale en provinciale regelgeving.
Rijksbeleid
In het Natuurbeleidsplan23 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 Ruimte2* (SGR) geldt voor de gronden binnen de EHS een
basisbescherming waarvoor het compensatiebeginsel 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 zwaarwegend 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 (SGR) vertaald naar een provinciale Natuurcompensatieregeling25.
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-principen. De regeling geeft aan hoe en in welke mate compensatie
van verloren waarden plaats moet vinden.

Natuurbalans/Limes Divergens, Ecologisch veldonderzoek Mer-Tracéstudie Oosttangent Roermond, 1999;
provinciale broedvogelkartering; inventarisaties Waterschap Roer en Overmaas.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Natuurbeleidsplan, 1990.
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Structuurschema Groene Ruimte, 1992.
Provincie Limburg, nou Natuur en Landschapsbeheer 2000-2010
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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 wordt de 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 orde.
Flora en fauna zijn in Nederland ook beschermd via de Natuurbeschermingswet en het daarop gebaseerde Koninklijk Besluit 486, de Vogelwet en de Flora- en faunawet (1998). Deze
wetten geven 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 9 geeft een overzicht van de op nationaal niveau beschermde dieren die in
het studiegebied voorkomen.
Zoals hiervoor vermeld, geldt voor het plangebied het Dassenbeschermingsplan. 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 Dassenbeschermingsplan 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.
Provinciaal beleid
De provincie Limburg heeft in de nota Natuur en Landschapsbeheer 2000-2010 26 de EHS
verfijnd tot de PES, de provinciale ecologische struauur. Deze is vastgelegd in het Streekplan
Noord- en Midden-Limburg. Een deel van de gronden binnen de PES 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

26

Provincie Limburg, Nota Natuur en Landschapsbeheer 2000-2010, 1999.
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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 Streekplan Noord- en Limburg, is aangegeven op kaart 1.5.
In het Streekplan Noord- en Midden-Limburg liggen binnen het plangebied o.a. de categorieën 'multifunctioneel bos' (Melickerheide) en 'ecologische ontwikkelingszone' (dal van de
Maasnielderbeek). Als beleidslijn voor deze gebieden geldt onder andere 'het weren van
niet-functiegebonden bebouwing en infrastructuur'.
De provincie heeft het compensatiebeginsel uit het SGR vertaald naar een provinciale Natuurcompensatieregeling27. 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: de PES (natuuren bosgebieden, ecologische verbindingszones en ecologische ontwikkelingszones); kleine
bos- en natuurgebieden die als zodanig bestemd zijn in een bestemmingsplan; landschaps- en
natuurelementen die ofwel als zodanig bestemd zijn, ofwel onder de Boswet vallen en/of het
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.
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; het waterschap werkt aan inrichtingsplannen voor de bovenloop. In het voorontwerp bestemmingsplan, opgesteld door
de gemeente Roermond Lb.v.wegvak F van Rijkswaterstaat, is hieraan reeds de bestemming
natuurreservaat toegekend. Daarnaast moet de waterkwaliteit zodanig verbeteren dat de
natuurlijke vegetatie en fauna terug kan keren.

Gemeentelijk beleid
De gemeente Roermond heeft een ecologische structuurvisie28. 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,

8

Provincie Limburg, Natuurcompensatieregeling, 1997.
Gemeente Roermond, Natuur binnen handbereik. Een ecologische structuurvisie voor Roermond,
1997.
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die een natuurfunctie krijgen; in groter verband gaat het om een ecologische verbinding
tussen het Swalmdal en het Roerdal. Deze zone wordt specifiek gericht op zoogdieren, amfibieën, vogels van bos en struweel en insecten. In deze zone speelt het braakliggend perceel in
het bedrijventerrein Heide-Roerstreek een essentiële rol (in het vigerend bestemmingsplan29
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 het bestaande industrieterrein
Roerstreek is een stedelijke groenstrook voorzien die ecologische waarde kan hebben.
In westelijke richting wordt een verbinding gelegd met de Groengordel, die - ais voortzetting
van het beekdal van de Maasnielderbeek - door de stad slingert in noordelijke richting. Zowel
het dal van de Maasnielderbeek als de groenstrook rond het bedrijventerrein sluiten aan op
deze Groengordel. Deze verbindingszone kan dienen voor kleine zoogdieren, amfibieën,
vogels en insecten.
Samenvatting beleidsdoelen natuur:
•
realisering en behoud EHS/PES (natuurontwikkelingsgebieden, ecologische verbindingszones) (Natuurbeleidsplan, Nota Natuuren Landschapsbeheer 2000-2010, Streekplan
Noord- en Midden-Limburg, gemeentelijk beleid);
•
behoud bestaande gebieden met natuurwaarde (Natuurbeleidsplan, Nota Natuur en
Landschapsbeheer 2000-2010);
•
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).
2.2.4 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Europees beleid
Het verdrag van Malta (Vaietta) heeft tot doel het archeologische erfgoed als bron van het
Europese gemeenschappelijke geheugen te beschermen. Het archeologische belang moet
worden meegewogen in de besluitvorming rond de ruimtelijke ordening.

Rijksbeleid
In de Vierde Nota Extra30 valt het plangebied van deze Tracénota-MER 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. Het 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 geheel behouden of ontwikkelen. Het gebied is tevens aangewezen ais Waardevol Cultuurlandschap31
Gemeente Roermond, Partieel Uitbreidingsplan sectie E "Heide", aanwijzende de bestemmingen in
onderdelen: goedgekeurd door de raad d.d. 26 januari 1 9 6 1 , goedgekeurd door GS d.d. 18 juli 1961.
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Vierde nota over de Ruimtelijke Ordening Extra, 1992.
Zie ook: Provincie Limburg, Gebiedsperspectief Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg, 1995.
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(WCL). Beleid in het 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 landschap dient te worden versterkt.
In het kader van de Nota Belvedère32 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 Belvedèregebieden 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 Bevedere-gebied. Het betreft het deel ten
zuiden van de spoorlijn, dat onderdeel uitmaakt van Belvedère-gebied '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 de N293
(Oosttangent Roermond) kan wat dit aangaat worden vergeleken met de uitbreiding van
woningbouw, het bedrijventerrein Heide-Roerstreek en de aanleg van de A73. De Nota
Belvedère zegt over deze ontwikkelingen dat er beleidskansen liggen door te zorgen voor een
zorgvuldige inpassing van deze nieuw 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 Zuid33 wordt de landschappelijke inpassing van de A73
toegelicht. De kern van de landschapsvisie is het accentueren van de A73 in de noordzuidrichting, parallel aan de overwegend noord-zuid gerichte landschapsstructuren in Midden-Limburg waaronder de rivier de Maas. Dit wordt in de vormgeving onder andere uitgewerkt door de eenzijdige laanstructuur langs de A73.
Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid is ten aanzien van landschap gericht op het behouden en versterken
van het landschappelijk basispatroon, het bebouwingspatroon en het ruimtelijk patroon ten
behoeve van een duidelijke landschappelijke structuur en een gevarieerd en afwisselend landschap. Daarbij dienen archeologische en cultuurhistorische patronen te worden gerespecteerd. Dit beleid betreft natuur- en bosgebieden en gebieden met een agrarische functie.

52

Ministeries van OCW, LNV, VROM en VacW, Nota Belvedère, Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie
en ruimtelijke inrichting, 1999
"
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, dienst Landelijk Gebied, Landschapsvisie Rijksweg
73 Zuid. op de oostoever van de Maas, (in)gepaste Verzelfstandiging, 1998.
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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 niet in het dal zelf. Voor het bos wordt
gestreefd naar behoud van geomorfologische patronen.
In het Provinciaal Mobiliteitsplan (PMP) streeft de provincie naar het verminderen van versnippering en het minimaliseren van nieuwe doorsnijdingen van landelijk gebied door infrastructuur.
Ook ten aanzien van landschap heeft de provincie het compensatiebeginsel uit het SGR 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.
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 landschapsbeleidsplan34 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 indirea een gevolg van deze voorstellen. Dit geldt ook voor
de gemeente Roermond.
Samenvatting beleidsdoel landschap en archeologie:
•
het behouden en ontwikkelen van het natuurlijk, landschappelijk en cultuurlijk erfgoed
(Streekplan);
•
het behouden, verbeteren en ontwikkelen van kleine landschapselementen (gemeente
Roerdalen);
•
het verminderen van versnippering en het minimaliseren van nieuwe doorsnijdingen van
landelijk gebied door infrastructuur (PMP);
•
het behouden van bestaande geomorfologische en cultuurhistorische patronen;
•
meewegen archeologisch belang in de besluitvorming.

Taken Landschapsplanning bv, Gemeente Melick en Herkenbosch. Landschapsbeleidsplan, 1987.
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2.2.5 Leefmilieu
Nationaal beleid
In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 " 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 hindemiveau dat van 1985 niet mag overstijgen.
De lokale luchtkwaliteit moet voldoen aan wettelijke grenswaarden voor NO2, koolmonoxide
en benzeen die in heel Nederland gelden (ook in stedelijk gebied). Hiernaast bestaan nietwettelijke 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 stoffen1*.
De provincie Limburg heeft het regionaal verbindend wegennet aangewezen voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen17. De Heinsbergerweg (N293) en de Keulsebaan (N570) zijn hier
onderdeel van. De gemeentelijke routes moeten hierop aansluiten (in dit geval de St. Wirosingel naar de N280 en de N271).
Provinciaal beleid
In het provinciaal Milieubeleidsplan is aangegeven dat in het jaar 2000 de risico's voor mens
en milieu van afzonderlijke of groepen van stoffen tot beneden het Maximaal Toelaatbare
Risiconiveau moeten zijn teruggebracht. Voor de vermindering van de luchtverontreiniging
door verkeer en vervoer is in het PMP opgenomen:
•
een reductie van verzurende emissies door wegverkeer;
•
voorkomen van gezondheidsschade of hinder ten gevolge van verkeersemissies;
• sanering van situaties met te hoge concentraties luchtverontreinigende stoffen.
Verder is in het provinciaal Milieubeleidsplan als doelstelling geformuleerd dat in stiltegebieden geen verdere akoestische verstoring moet gaan plaatsvinden.
Voor verkeerslawaai is gesteld dat een vermindering van de geluidsbelasting moet optreden
(PMP):
•
geen toename oppervlak van geluidsbelasting van meer dan 50 dB(A) door interlokaal
verkeer;
• beperking aantal woningen met gevelbelasting van meer dan 55 dB(A) door wegverkeerslawaai.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimieli|ke Ordening en Milieubeheer, Nationaal Milieubeleidsplan
3, 1990.
Over het al dan niet toestaan van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de tunnel van de A73 door Roermond moet de minister van Verkeer en Waterstaat nog een besluit nemen.
Provincie Limburg en AVIV, Routeringsregeling vervoer gevaarlijke stoffen Limburg, Hoofdrapport, 1997.
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Gemeentelijk beleid
In het gemeentelijk Verkeersstructuurplan wordt rekening gehouden met de grenswaarden
voor stikstofdioxide en koolstofmonooxide. Het gemeentelijk beleid is gericht op een reductie van 30% van het aantal woningen met een geluidsbelasting van 65 dB(A) of hoger. Gevelbelastingen van 75 dB(A) mogen in principe niet voorkomen.
Voor de wegen die niet tot de hoofdwegenstructuur behoren wordt uitgegaan van 30kminrichtingen.
Samenvatting beleidsdoelen leefmilieu:
•
bij vervoer van gevaarlijke stoffen, behoudens voorkomende gevallen, de bebouwde
kommen vermijden (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen);
•
bevorderen van de verkeersleefbaarheid in de woongebieden (gemeentelijk Verkeersstructuurplan);
• vermindering geluidsbelasting door wegverkeer (PMP, Verkeersstructuurplan);
•
vermindering luchtverontreiniging door wegverkeer (voorkomen gezondheidsschade of
hinder) (PMP, Verkeersstructuurplan).

2.2.6 Ruimtelijke ordening en economie
Rijksbeleid
Het Rijksbeleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening staat met name verwoord in de
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex). In deze Vinex wordt onder andere aandacht besteed aan milieu en ecologie en aan de veranderingen in het buitengebied. Dit
resulteert in vier koersen voor het landelijk gebied, de koersen geven verschillende ontwikkelingsrichtingen aan.
Het studiegebied valt binnen de 'blauwe koers'. Dit houdt in dat wordt gestreefd naar ruimtelijke en deels economische integratie van verschillende functies. Tevens is het studiegebied
volgens het SGR aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap (zie ook paragraaf 2.2.4).
Provinciaal beleid
Het provinciaal beleid staat verwoord in het Streekplan Noord- en Midden-Limburg38. Een
uitsnede van de Streekplankaart is weergegeven in kaart N . 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 'natuurgebied en multifunctioneel bos' als onderdeel van de PES.
De gronden tussen de spoorlijn en de Heinsbergerweg behoren tot het stedelijk gebied. Binnen dit gebied zijn de gronden tussen de spoorlijn en de Keulsebaan in het Streekplan opge-

Provincie Limburg, Streekplan Noord- en Midden-Limburg, Algehele herziening, 1994, pag. 62-63.
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nomen als 'bestaand bedrijventerrein'. Tevens heeft dit gebied zowel een aanduiding voor
een toekomstige 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. Hierdoor
mag het eigen karakter van de kern Melick niet worden aangetast.39
Sociaal-economisch beleid
Het sociaal-economisch beleid van de provincie Limburg is gericht op vernieuwing van de
economische structuur in Midden-Limburg, met als doel het creëren van de werkgelegenheid
voor met name laagopgeleiden in Midden-Limburg.
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.
Voor de ontsluiting van het industrieterrein is de aanleg van in ieder geval het noordelijk
deel van de Oosttangent van groot belang, zoals verwoord in het Streekplan Noord- en
Midden-Limburg*0: "Door de functie van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek (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 wegennet tot stand wordt gebracht."
Milieubeleid
In het provinciaal Milieubeleidsplan zijn beleidsdoelstellingen op lange termijn beschreven,
waarbij een duurzame ontwikkeling als uitgangspunt diende. Deze doelstellingen worden
onderverdeeld in drie typen gebieden, namelijk het landelijk gebied, het stedelijk gebied en
het industrieel gebied.
Volgens het Streekplan behoort het noordelijk deel van het studiegebied (ten noorden van
de spoorlijn Roermond-Mönchengladbach) tot het landelijk gebied. Binnen dit landelijk gebied wordt gestreefd naar een zodanige afstemming tussen de functies landbouw, recreatie,
natuur-, landschaps- en waterbeheer, zowel ruimtelijk als functioneel, dat een goede ontwikkeling van de genoemde functies mogelijk is zonder dat dit ten koste gaat van de milieukwaliteit. In het gebied ten zuiden van de spoorlijn dienen de functies wonen, werken, verkeer en
industrie en de daarmee gepaard gaande milieu- en veiligheidsrisico's op elkaar afgestemd te
worden. Hierbij speelt ook het duurzaamheidsbeginsel een rol.

Provincie Limburg, Streekplan Noord- en Midden Limburg, Algehele herziening, 1994.
Provincie Limburg, Streekplan Noord- en Midden-Limburg. Algehele herziening, 1994.
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Lokaal beleid
In de Stnictuurvisie Roermond-Roerdalen4' (zie kaart N.2) is de samenhang tussen de beoogde ontwikkelingen integraal uitgewerkt: 500 woningen ten noorden van Melick, uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan en daartussen een
bosontwikkeling. Tevens is aangegeven dat de Keulsebaan direct wordt aangesloten op de
A73. 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
Heinsbergerweg 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 Melick als in het zuidoosten van Roermond.
In de Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide42 wordt uitgegaan van
aanleg van de 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.
Bij het Gewest Midden-Limburg, 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.
Samenvatting beleidsdoelen ruimtelijke ordening en economie:
• het bieden van voldoende en goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de stedelijke gebieden (Streekplan);
• 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, Streekplan);
• creëren van werkgelegenheid voor met name laagopgeleiden (Streekplan, Structuurvisie
Roermond-Roerdalen);
• het aanbieden van voldoende en op de markt toegesneden (boven)regionale bedrijventerreinen en het stimuleren en aantrekken van perspectiefvolle bedrijvigheid (Gewest
Midden-Limburg, de Kamer van Koophandel en de gemeenten);
• opvangen van toekomstige woningbehoefte (Streekplan, Structuurvisie Roermond-Roerdalen, 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
(Streekplan);

Gemeente Roermond en Gemeente Roerdalen, Structuurvisie Roermond-Roerdalen, definitieve versie, 1996.
Gemeente Roermond, Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide, 1998.
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•
•

behoud van de milieukwaliteiten in het landelijk gebied (tussen spoorlijn en A73) (Provinciaal Milieubeleidsplan);
afstemming van milieu- en veiligheidsrisico's op elkaar in het stedelijk gebied (tussen
spoorlijn en Heinsbergerweg) (Provinciaal Milieubeleidsplan).

2.3 Besluitvorming Oosttangent
In deze paragraaf worden in chronologische volgorde de besluiten opgenoemd welke betrekking hebben op de aanleg van de Oosttangent bij Roermond.
1. 24 maart 1994 door gemeenteraad Roermond: vaststelling van het Verkeersstructuurplan voor de gemeente Roermond; in dit plan wordt reeds het voornemen geuit om
voor zowel auto- als fietsverkeer een verbinding aan te leggen tussen de Koninginnelaan
en de Keulsebaan; voor het autoverkeer sluit deze verbindende weg tevens aan op de
aan te leggen A73;
2. 3 maart 1995 door Minister van Verkeer en Waterstaat: Tracébesluit voor A73;dil
besluit houdt de keuze in om de snelweg op de oostoever van de Maas aan te leggen, in
grote lijnen volgens alternatief D1 uit de Projectnota/MER43; in afwijking van alternatief
Dl is in dit besluit uitgegaan van een halfverdiepte ligging tussen Roermond en St. Joost,
een strakkere bundeling met de spoorlijn Roermond-Sittard en een passage van het
Roerdal middels een tunnel in plaats van een brug; ten behoeve van nadere besluitvorming op deze afwijkingen is een nieuwe procedure gevolgd; een tracébesluit voor deze
onderdelen is genomen op 22 december 1995;
3. 27 oktober 1995 door Provinciale Staten: vaststelling van het Streekplan Noord- en
Midden-Limburg, algehele herziening; . in het streekplan wordt uitgegaan van de uitbreiding van het industrieterrein Roerstreek-Noord aan de zuidzijde van de Keulsebaan
en een goede en directe aansluiting van het industrieterrein op het (inter)nationale wegennet (op de aan te leggen A73);
4. 18 april 1996 door gemeenteraad Roerdalen en 25 april 1996 door gemeenteraad
Roermond: vaststelling van de Structuurvisie Roermond-Roerdalen, definitieve versie;
in deze structuurvisie is de samenhang tussen de beoogde ontwikkelingen ten aanzien van
wonen (woningbouwlocaties Roermond en Melick), werken (uitbreiding bedrijventerrein
ten zuiden van de Keulsebaan) en ecologie uitgewerkt ten behoeve van het opstellen van
bestemmingsplannen voor het gebied; de gemeenteraad van Roerdalen heeft in dit verband besloten de Smeelenbergweg af te sluiten voor het openbaar verkeer om doorgaand verkeer door de kern van Melick te voorkomen;
5. 24 mei 1996 door Provinciale Staten: vaststelling van het Provinciaal Mobiliteitsplan
1996-1999; in dit plan is neergelegd dat ter complementering van het regionaal verbindend wegennet een nieuwe verbindingsweg zal worden aangelegd tussen de A73 en de

45

Heidemij Advies BV (in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Limburg), Rijksweg 73 Zuid. Projectnota/MER, 1993.
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Keulsebaan; deze nieuwe verbindingsweg kan tevens het sluipverkeer, met name door de
kern van Melick, beperken;
6. augustus 1997: vaststelling van het Herindelingsplan Roermond van de provincie Limburg; in dit plan zijn de grensveranderingen vastgelegd van de gemeenten Roermond,
Roerdalen, Swalmen en Ambt Montfort; deels komen deze grenswijzigingen voort uit
het feit dat de gemeente Roermond als centrum-gemeente dient te voorzien in haar eigen woningbehoefte; de grenswijzigingen hebben tevens te maken met de aanleg van geplande infrastructuur, waaronder de A73 en een verbindingsweg tussen de Keulsebaan
en de Heinsbergerweg;
7. 31 oktober 1997 door Gedeputeerde Staten: vaststelling van de Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet; de Provincie Limburg streeft naar een regionaal verbindend
wegennet dat een sluitend geheel vormt; hierin is een verbinding opgenomen tussen de
A73 en de Keulsebaan, zodat het regionale wegennet aansluit op het nationaal verbindend wegennet zonder dat de automobilist over stedelijke of lokale wegen wordt geleid;
8. juni 1998 door Gedeputeerde Staten: vaststelling van het Meerjaren Infrastructuur
Programma 1999-2002; dit programma geeft inzicht in de activiteiten op het terrein
van mobiliteit en infrastructuur van de provincie Limburg voor 1999, met een doorkijk
naar de jaren 2000, 2001 en 2002; in dit programma is de N293 (Oosttangent
Roermond) opgenomen in de verkenningentabel; in deze tabel zijn projecten opgenomen waarvan de noodzaak wel erkend is, maar waarbij nog nadere onderzoeken moeten
worden uitgevoerd; deze onderzoeken hebben betrekking op de ligging van het tracé en
de uitvoeringswijze;
9. 25 juni 1998 door gemeenteraad Roermond: vaststelling Algemeen Plan fase 1** voor
wegvak F van de A73 Zuid (waartoe onder andere de aansluiting A 7 3 op de Koninginnelaan behoort);
10.23 juli 1998 door gemeenteraad Roermond: besluit tot onttrekking aan het openbaar
verkeer van een gedeelte van de Smeelenbergweg (ter hoogte van het bedrijvenpark
Keulsebaan Zuid);
11.21 september 1998 door gemeenteraad Roermond: vaststelling Structuurvisie voor de
wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide; hierin wordt uitgegaan van aanleg van de
Oosttangent van de A73 tot de Heinsbergerweg waardoor de St. Wirosingel en Keulsebaan worden ontlast en meer eenheid kan worden gebracht tussen de twee wijken;
12. 7 december 1998 door de Tweede Kamer der Staten Generaal: instemming met het
voornemen van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot opname in het MIT 19992003 en het beschikbaar stellen van de financiële middelen voor het totale pakket bestaande uit A73, Rijksweg 74, de N280-oost en de N293 (Oosttangent Roermond) tussen de A73 Zuid en de Heinsbergerweg (N293);
13. 3 februari 1999 bekendmaking door Gedeputeerde Staten van Limburg van Startnotitie
Tracé/m.e.r.-studie Oosttangent Roermond;
14. 22 juni 1999 vaststelling door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg van de
richtlijnen voor het milieueffectrapport "Oosttangent Roermond";

Projectbureau Rijksweg 73 Zuid, Rijksweg 73 Zuid; Algemeen Plan fase 1, 1998.
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15. 23 september 1999 door gemeenteraad Roermond: vaststelling Algemeen Plan fase 1
voor wegvak G van de A73 Zuid (het wegvak waarbinnen de tunnel onder het Roerdal
valt), onder de voorwaarde dat nadere informatie wordt verstrekt over de technische
aspecten van de lamellenconstructie;
16. 29 oktober 1999 door Provinciale Staten: instemming met concept-bestuursovereenkomst
tussen het Rijk en de provincie over de aanleg van de A73 Zuid, A74, N280-oost en de
N293 (Oosttangent Roermond) (tussen A73 Zuid en Heinsbergerweg), waarin opgenomen de uiterste termijn van oplevering op 31 december 2007 en een totaal taakstellend
budget van f 1.522 miljoen, waarvan voor de Oosttangent f 30 miljoen (prijspeil
1998), uitgaande van een sobere en doelmatige aanleg;
17. 15 november 1999 tervisielegging door de Ministers van Verkeer en Waterstaat en
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van Startnotitie IJzeren Rijn;
18. 2 december 1999 ondertekening bestuursovereenkomst nr. LB 5846 door de minister
van Verkeer en Waterstaat en de commissaris van de Koningin van de Provincie Limburg
over de aanleg van A73 Zuid, A74, N280-oost en de N293 (Oosttangent Roermond);
19. 29 februari 2000 vaststelling door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg:
Voorontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), Liefde voor Limburg;
20. 25 mei 2000 vaststelling door de gemeenteraad van Roermond: bestemmingsplan bedrijventerrein Keulsebaan-Zuid;
21. 30 mei 2000 vaststelling door Gedeputeerde Staten, Startnotitie MIT-pakket en BNIpakket: in deze startnotitie is de scope van de Oosttangent Roermond als volgt omschreven:
• een regionale wegverbinding (gesloten voor langzaam verkeer + gescheiden nutsvoorzieningen) tussen de A73, N570 en N293;
• aansluiting N293 op A73 (Koninginnelaan) is onderdeel project A73;
• wegvak A73-N570, 2 rijbanen met elk 2 rijstroken volgens categorie IV RONA en
compartiment B3 RVWN, lengte ca. 1,1 km, ontwerpsnelheid 80 km/h, ongelijkvloerse kruising spoorbaan;
• wegvak N570-N293, 1rijbaanmet 2 rijstroken (1 per richting) volgens categorie IV
RONA en compartiment B2 RVWN lengte ca. 1,7 km, ontwerpsnelheid 80 km/h,
duurzaam veilige oversteek voor fietsers en voetgangers;
•
MER plichtig project, afstemming met RWS, gemeente zorgt voor bestemmingsplan;
•
taakstellend investeringsbudget van 30 min. (prijspeil 1998), operationeel budget van
2,8 min.
• uiterlijke opleveringsdatum 1.1.2008, afstemming oplevering wegvak F en G van
A73.
22. 22 juni 2000 vaststelling door de gemeenteraad van Roermond: ontwikkelingsprogramma
stedelijke vernieuwing 2000-2004; voor de wijken de Kemp en Kitskensberg/Heide omvat deze visie de integrale vernieuwing van deze vroeg-naoorlogse wijken; de maatregelen
betreffen aanpassing van de stedenbouwkundige structuur, de woningvoorraad, het verkeer, de winkelvoorzieningen, het groen, de openbare ruimte, de sociale cohesie en het
beheer;
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23. 5 juli 2000 vaststelling door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond en geaccordeerd door de commissie voor economie en stadsontwikkeling: conceptontwerp Structuurvisie Roermond (beoogde vaststelling Structuurvisie in college van Burgemeester en Wethouders is voorzien voor maart 2001);
24. 29 augustus 2000, besluit door Gedeputeerde Staten inzake de gezamenlijke en integrale
natuurvisie oost-Roermond. Het besluit houdt in:
• de natuurvisie te zien als een eerste waardevolle bijdrage om in het gebied oostRoermond en omgeving te kunnen komen tot een duurzame ontwikkeling, waarin
conform het Rijksbeleid natuur, wonen, werken, recreëren en verplaatsen qua ontwerp, inrichting en beheer in relatie gebracht zijn;
•

vanwege de maatschappelijke betekenis de natuurvisie voor een brede gedachtenwisseling vrij te geven;
• tezamen met de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Landbouw Natuurbeheer en
Visserij en de gemeenten Roermond, Roerdalen en Swalmen te komen tot het instellen van bestuurlijk overleg en een projectgroep; tevens inventariseren wat de implicaties voor de provincie als "veroorzaker" zijn en daarover spoedigst rapporteren aan
Gedeputeerde Staten;
• nadat overeenstemming bereikt is hierover de projectgroep te belasten met het opstellen van een uitvoeringsprogramma waarin de financiële haalbaarheid van de natuurvisie wordt onderzocht en de finale besluitvorming moet worden voorbereid;
• in principe in te stemmen met het onderbrengen van de wettelijke verplichte compensatiegelden voor de N280-oost en de N293(Oosttangent Roermond) in het uitvoeringsprogramma van de natuurvisie;
• naar verwachting zal in mei 2001 een raamovereenkomst worden gesloten voor de
uitvoering van de natuurvisie45.
25. 5 september 2000, besluitvorming door Gedeputeerde Staten m.b.t. de
N293(Oosttangent Roermond);
• aanvaarding van de Tracénota/MER;
• vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit, zijnde alternatief E;
26. 17 oktober 2000, vaststelling door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg van
de startnotitie tracénota/MER-UVS N280-oost/A52;
27. 19 december 2000 vaststelling door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg van
het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg.

45

besluit Gedeputeerde Staten d.d. 19-12-2000

BJIO

32

Inhoudsopgave

Besluitvorming specifiek ten aanzien van de Oosttangent Roermond:

1. afspraak tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en de gemeente Roermond: het zo
snel mogelijk aanleggen van een directe verbinding van het bovenregionaal bedrijventerrein
Heide-Roerstreek met het nationale wegennet (A73 zuid); het stedelijk wegennet moet
worden ontlast waardoor de St. Wirosingel gelegen tussen de Koninginnelaan en de Karel
Doormanstraat een lokale weg wordt;
2.

11 december 1995, overleg tussen Rijkswaterstaat, de gemeente Roermond en de Provincie Limburg:
het Rijk stelt de gemeente Roermond een bedrag van fl. 11,0 min. ter beschikking voor
mitigerende maatregelen op het onderlinge wegennet als gevolg van het vervallen van de
parallelle Roerpassage binnen de A73 (zuid); hiervan wordt op verzoek van de gemeente Roermond fl. 2,5 min. ingezet voor een nieuwe verbindingsweg tussen RW 73
(Zuid), ter hoogte van de aansluiting aan de Koninginnelaan, en de Keulsebaan (N570);
de Provincie Limburg en de gemeente Roermond zullen nader overleggen over de aanleg
en beheer van deze verbindingsweg; deze weg is gemotiveerd vanuit de bereikbaarheid
van het grootste industrieterrein in de gemeente Roermond en de verbetering van het
leefmilieu voor de wijken de Kemp en Kitskensberg/Heide. Door Rijkswaterstaat is een
verbindingsweg overeenkomend met de bosvariant opgenomen die wordt uitgevoerd als
enkelbaansweg met een investeringsbedrag van fl. 5,0 min. en een ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn;
3. 14 juli 1997, Verkeersstudie "Maatregelen aan het wegennet van Roermond als gevolg
van Rijksweg 73-Zuid:
de kosten voor de verbindingsweg tussen RW 73 (Zuid), ter hoogte van de aansluiting
aan de Koninginnelaan, en de Keulsebaan (N570) worden geraamd op fl. 10,0 min. op
basis van de volgende inzichten:
• de verbindingsweg kan door de hoge etmaalintensiteiten niet uitgevoerd worden als
enkelbaansweg maar zal dubbelbaans moeten worden uitgevoerd;
• mogelijk dient de spoorlijn Roermond-Mönchengladbach toch ongelijkvloers uitgevoerd te worden (extra kosten fl. 5,0 min.);.
4. Nota aan Gedeputeerde Staten d.d. 23 september 1997:
in verband met de geplande uitbreiding van het bedrijventerrein Heide Roerstreek en de
woningbouwlocatie Melickerveld (700 woningen) wordt door Rijkswaterstaat Directie
Limburg, de provincie Limburg en de gemeente Roermond besloten de
N293(Oosttangent Roermond) door te trekken van de N570 (Keulsebaan) tot de
N293 (Heinsbergerweg). Daarbij wordt ingestemd met het voorstel van Rijkswaterstaat
over de verdeling van het budget van f 11 min. voor mitigerende maatregelen; in totaal
zal een bedrag van f 7 min. beschikbaar worden gesteld voor de aanleg van Oosttangent
Roermond (f 5 voor de Oosttangent Noord en f 2 min. voor de Oosttangent Zuid).
De provincie Limburg dient f 5 min. voor de Oosttangent Noord en f" 2 min. voor de
Oosttangent Zuid bij te dragen in verband met de realisatie van het Regionaal Verbindend Wegennet (nog steeds is uitgegaan van een gelijkvloerse kruising met de spoorlijn).
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5. Nota E-379, d.d. 14 november 1997:
In de Reserve voor Grote Infrastructurele Werken is onder de oude naam "Verbindingsweg Keulsebaan" een indicatief bedrag opgenomen van f 10 min. als bijdrage van
de provincie Limburg in de totaal geraamde kosten van f 20 min. voor de
N293(Oosttangent Roermond). Deze raming is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
•

de N293(Oosttangent Roermond) tussen de A73-Zuid en de N570 (Keulsebaan)
wordt uitgevoerd als dubbelbaansweg, dit als gevolg van de berekende verkeersintensiteiten door de uitbreiding van bedrijventerrein Heide Roerstreek;
• de N293(Oosttangent Roermond) tussen de N570 (Keulsebaan) en de N293
(Heinsbergerweg) wordt uitgevoerd als enkelbaansweg;
•
indien de spoorlijn Roermond-Mönchengladbach ongelijkvloers moet worden uitgevoerd vereist dit nog eens f 5,0 min. extra.
6. 1 december 1998, bestuurlijk overleg tussen ministerie van Verkeer en Waterstaat en
de provincie Limburg m.b.t. RW 73 (Zuid), RW 74, N280 (Oost), N293 (Oosttangent Roermond) en de A2 passage Maastricht:
In het bidbook pakket A73, A74, N280(N68) wordt op blz. M aangegeven dat de
Oosttangent Noord en Zuid wordt aangelegd conform de studie en raming van Rijkswaterstaat volgens het bosaltematief. Met betrekking tot de N293 (Oosttangent Roermond) zijn de volgende bestuurlijke afspraken gemaakt:
• er wordt uitgegaan van taakstellende bedragen voor de projecten in de package deal
met een sobere en doelmatige oplossing; er dienen derhalve versoberingen te worden gevonden indien bij de uitwerkingen of uitvoering van projecten sprake is financiële tegenvallers; daarbij dient niet te worden afgedaan aan de functionele eigenschappen van de projecten;
•
realisering van de N293 (Oosttangent Roermond) voor een taakstellend budget van
fl. 30,0 min. (prijspeil 1998) waarbij de gmeente Roermond niet fl. 11,0 min.
maar fl. 6,0 min. als rijksbijdrage ontvangt voor mitigerende maatregelen lokale infrastructuur in het kader van het tracébesluit RW 73 (Zuid) uit het taakstellende
budget van fl. 1313,00 min. voor de RW 73 (Zuid); de raming van fl. 30,0 min.
voor de N293 (Oosttangent Roermond) is gebaseerd op een sobere en doelmatige
oplossing (bosaltematief E);
• de N293 (Oosttangent Roermond), het noord- en zuidgedeelte, zal door de provincie Limburg worden aangelegd en in beheer worden genomen.
7. 2 december 1999 ondertekening bestuursovereenkomst nr. LB-5846 tussen het Rijk en
de Provincie Limburg over de aanleg van A73 Zuid, A74, N280 en N293 (Oosttangent
Roermond);
in de bestuursovereenkomst is de N293 (Oosttangent Roermond) opgenomen als zijnde
de verbinding tussen de A73-zuid (vanaf de aansluiting bij de Koninginnelaan) met de
N570 (Roermond-Rothenbach) en de Heinsbergerweg N293 (Roermond-Posterholt);
de N293 (Oosttangent Roermond) dient sober en doelmatig te worden aangelegd voor
een taakstellend budget van hfl. 30,0 min. (prijspeil 1998); de functionele kwaliteitseisen
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zijn in de bijlage, welke een onderdeel uitmaken van de bestuursovereenkomst, als volgt
omschreven:
• de verbinding is opgenomen in het Provinciaal Mobiliteitsplan 1996-1999. De N293
(Oosttangent Roermond) is de ontbrekende schakel tussen de regionaal verbindende
wegen N293 (Heinsbergerweg) en de N570 (Keulsebaan) met de RW73;
• de aanleg geschiedt conform de Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet en de
RONA;
•
het gedeelte tussen RW73 en de N570 (Keulsebaan) wordt uitgevoerd met twee rijstroken per rijrichting en zal de spoorlijn Roermond - Mönchengladbach ongelijkvloers
kruisen; de weg krijgt een rijbaanbreedte van 7.20 meter; de middenberm bedraagt
max. 6 meter;
•
het gedeelte tussen de N570 (Keulsebaan) en de N293 (Heinsbergerweg) wordt uitgevoerd met één rijstrook per rijrichting en kent eenrijbaanbreedtevan 8,40 meter;
het plan voorziet in dit gedeelte in twee ongelijkvloerse kruisingen voorfietsverkeeren
voetgangers;
•
de gehele verbinding is gesloten voor langzaam verkeer en kent een snelheidsregime
van 80 km per uur;
• de wegverbinding zal voldoen aan de normen die wettelijk dan wel op grond van verordeningen e.d. worden gesteld;
8. 5 september 2000, besluitvorming door Gedeputeerde Staten m.b.t. de
N293(Oosttangent Roermond);
• aanvaarding van de Tracénota/MER;
• vaststelling van het Ontwerp Tracébesluit, zijnde alternatief E;
9. 19 december 2000 vaststelling door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg van
het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg, waarin het bosaltematief (E) is opgenomen als concrete beleidsbeslissing.

2.4 Te nemen besluiten
De tracénota-MER wordt mede opgesteld met het doel om een Provinciaal Tracébesluit (het
'te nemen besluit') te nemen dat voorziet in de aanleg van de Oosttangent en de vaststelling
van het tracé.
De m.e.r.-procedure en het Ontwerp Provinciaal Tracébesluit worden zo veel mogelijk geïntegreerd. De Tracénota-MER is ter aanvaarding voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten. Op 5 september 2000 heeft het college van Gedeputeerde Staten de TracénotaMer studie aanvaard, alsmede de voorkeur uitgesproken voor alternatief E (bosalternatief)Deze stukken hebben ter inzage gelegen. De ingekomen reacties en een overleg met de
commissie MER hebben geleid tot aanpassingen en aanvullingen van het thans voorliggende
milieueffectrapport (MER), met name ten aanzien van het aspect beoordelingsmethodiek.
Het tracé van de N293 (Oosttangent Roermond) dient een formeel wettelijke status te
krijgen en is dan ook nu als concrete beleidsbeslissing opgenomen in het Ontwerp Provinciaal
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Omgevingsplan Limburg (POL). Hiervoor wordt de procedure tot herziening van het streekplan gevolgd. Bij dit eerste ruimtelijk besluit dient een MER ter visie te worden gelegd.
Het tracé van de Oosttangent is niet opgenomen in het streekplan Noord- en Midden Limburg waardoor dit streekplan zal moeten worden herzien. Dit gebeurt thans als concrete
beleidsbeslissing in het ontwerp POL. Het definitieve tracébesluit wordt genomen bij de vaststelling van POL door Provinciale Staten.
Het Provinciaal Tracébesluit is de basis voor het, door de gemeenten Roermond en Roerdalen , op te stellen bestemmingsplan. Daarna zal de planologisch procedure starten
Fase I : beleidsvoornemen/startnotitie/richtlijnen (reeds uitgevoerd)
De Startnotitie Oosttangent Roermond wordt opgesteld door de initiatiefnemer (Gedeputeerde Staten). Deze startnotitie wordt gedurende vier weken ter visie gelegd door het bevoegd gezag (in dit geval ook Gedeputeerde Staten). Hiermee wordt bekend gemaakt dat de
tracé/m.e.r.-studie wordt gestart. In de genoemde periode wordt een voorlichtingsavond
belegd waarin nader uitleg wordt gegeven over de inhoud van de Startnotitie..
Een ieder is in de gelegenheid om schriftelijk zijn/haar zienswijzen en opmerkingen op het
voornemen kenbaar te maken bij het bevoegd gezag. Op basis van de Startnotitie en de
inspraakreacties adviseert de Commissie voor de m.e.r. het bevoegd gezag over de richtlijnen
voor de inhoud van de op te stellen Tracénota-MER. Vervolgens stelt het bevoegd gezag,
mede op grond van genoemd advies en advies van de wettelijke adviseurs, de richtlijnen vast.
Fase 2: opstellen Tracénota-MER
De initiatiefnemer stelt de Tracénota-MER op aan de hand van de richtlijnen. In de Tracénota-MER worden onder andere de milieueffecten in beeld gebracht van alle alternatieven en
van de tijdens de studie ontwikkelde varianten. Het bevoegd gezag zal de Tracénota-MER
aanvaarden als het voldoende informatie bevat en voldoet aan de gestelde richtlijnen.
Fase 3: opname Ontwerp Provinciaal Tracébesluit (voorkeursalternatief) in het
ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg
Op basis van de Tracénota-MER is op 5 september 2000 door Gedeputeerde Staten een
Ontwerp Provinciaal Tracébesluit genomen (het voorkeursaltematief) dat thans als concrete
beleidsbeslissing is opgenomen in het Ontwerp Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)
Fase 4: bekendmaking Tracénota-MER en Ontwerp POL
Het vastgestelde Ontwerp POL en de Tracénota-MER worden gelijktijdig ter visie gelegd
voor een periode van vier weken. In deze periode zal een informatieavond en een hoorzitting
worden georganiseerd. Een ieder is in de gelegenheid in te spreken op de inhoud van de
Tracénota-MER en het Ontwerp POL. De wettelijke adviseurs, de betrokken gemeenten en
de Commissie voor de m.e.r. worden gelegenheid geboden advies uit te brengen. De Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken (PCO) krijgt gelegenheid een advies uit te brengen
ten aanzien van het Ontwerp POL en de Tracénota/MER.
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Na beëindiging van de inspraakperiode toetst de Commissie voor de m.e.r. de inhoud van
de Tracénota-MER, mede op basis van de inspraakreacties, en brengt hierover een advies uit
aan Gedeputeerde Staten.
Fase 5: vaststelling Provinciaal Tracébesluit in het POL
Na de inspraak en de toetsing van de Tracénota-MER, en de inspraak op het Ontwerp POL,
stellen de Gedeputeerde Staten het Provinciaal Tracébesluit, ter voorbereiding van de besluitvorming in Provinciale Staten, vast in de POL-procedure. Dit plan wordt uiteindelijk
door Provinciale Staten vastgesteld.
Fase 6: bestemmingsplanprocedure
De gemeenten Roermond en Roerdalen zijn reeds gestart met de bestemmingsplanprocedure.
Fase 7: 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 de Tracénota-MER zijn voorspeld.
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 ONTWIKKELINGEN

3.1

Algemeen

3.1.1 Inhoud van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van de verschillende aspecten in het plangebied
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
wordt aangegeven op welke wijze beoordeeld wordt waarom iets "waardevol" is.
De huidige situatie wordt 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 plangebied zelf). Per aspect
wordt bekeken welk schaalniveau relevant is.

3.1.2 Autonome ontwikkelingen
Voor elk aspect wordt de autonome ontwikkeling beschreven; de verwachte situatie in het
jaar 2020 indien de 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 A73;
verstedelijking ten zuiden van Keulsebaan;
bedrijvenpark Keulsebaan Zuid (circa 60 ha);
woningbouw tussen Roermond en Melick: 500 bij Roermond, 200 tegen Melick.
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3.1.3 Plangebied
Het plangebied is het gebied waarbinnen de verschillende alternatieven van de tracés van de
tracé/m.e.r.-studie liggen. Binnen dit plangebied wordt het uiteindelijke tracé gezocht (zie
kaart A.2).
Het plangebied 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 plangebied behoren tevens de wegen waarlangs de verkeersafwikkeling zou moeten
plaatsvinden via de huidige route . Dit zijn (delen van) de St. Wirosingel, de Keulsebaan en
de Heinsbergerweg.
Op advies van de Commissie voor de m.e.r. zijn ook de op- en afritten van de A73 onderdeel geworden van deze Tracénota-MER, en dus ook van het plangebied. Op deze wijze
worden de effecten van de aansluitvorm integraal meegenomen in de deze studie.
Het studiegebied in deze Tracénota-MER omvat het gebied waar mogelijke milieueffecten
zullen optreden als gevolg van de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond). Het studiegebied omvat minstens het plangebied. De grootte van het studiegebied zal per aspect
verschillen, afhankelijk van de reikwijdte van de effecten die in hoofdstuk 8 bepaald worden.
In dit hoofdstuk wordt de beschrijving gegeven van het gebied waar op voorhand de belangrijkste effecten van de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) worden verwacht.

3.2 Verkeer
3.2.1 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 zal plaatsvinden
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 lijnennet en het aantal openbaar vervoerslijnen;
• fiets: de mate van samenhang, directheid en veiligheid van de fietsstructuur.
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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).
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 Meinweg;
de Heinsbergerweg (N293) vormt de verbinding tussen Roermond en Melick, St. Odilienberg, Posterholt en Heinsberg in Duitsland;
de Koninginnelaan als stedelijke hoofdweg van Roermond;
de Karel Doormanstraat als wijkontsluitingsweg van Roermond.
De huidige intensiteiten worden 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 het 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 motorvoertuigen per etmaal
weg
wegvak
1995
1997
model4*
telling47
Koninginnelaan
Donderbergweg - St. Wirosingel
7.000
K. Doormanstraat
Kempweg - Keulsebaan
14.000
Koninginnelaan - Keulsebaan
St. Wirosingel
12.000
7.000
St. Wirosingel
Keulsebaan - Heinsbergerweg (N293)
Keulsebaan
St. Wirosingel - Van Riebeeckstraat
1 7.000
Keulsebaan
Van Heutszstraat - Energieweg
14.000
14.906
Randweg - Stationsweg
Keulsebaan
6.000
8.433
Parklaan - Scheidingsweg
10.000
Heinsbergerweg
St. Wirosingel - Linderweg (Melick)
15.000
14.028
Heinsbergerweg
Heinsbergerweg
Julianalaan - Dorpsstraat (Melick)
13.500
14.592
Apollolaan - Kastanjelaan (Melick)
Groenstraat
3.000

Momenteel zijn de hoofdwegen tijdens de spitsuren redelijk zwaar belast. Op de aansluiting
Koninginnelaan - St. Wirosingel is recent 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.

44
47

Goudappel Coffeng, Verkeersmodel zone Roermond, 1998..
Provincie Limburg, Monitor, 1998.
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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, John.
F. Kennedysingel, Dorpsstraat en Groenstraat) is afgesloten sinds de Smeelenbergweg nabij
de Oude Keulsebaan in 1999 onttrokken is aan het openbaar verkeer.
Ontsluiting plangebied
Het gebied ten noorden van de spoorlijn heeft meerdere ontsluitingsmogelijkheden, maar
slechts één is geschikt voor het vrachtverkeer van de bedrijven in de buurtgemeenschap Heystertbaan. Dit 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 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 1998 voor het autoverkeer afgesloten.
Bereikbaarheid industrieterrein Roerstreek
Het industrieterrein Roerstreek ligt op enige afstand van het rijkswegennet. In de volgende
tabel zijn de belangrijkste routes vanaf het bedrijventerrein weergegeven.
Tabel 3.2: afstanden tot autowegen
richting
noord
oost
zuid
west

rijksweg
A73
A52
A2
Al

afstand
30 km
06 km
13km
19km

via
St Wirosingel,
St. Wirosingel,
St. Wirosingel,
St. Wirosingel,

N 2 7 1 , Venlo
N68, Elmpt
Koninginnelaan, N271, St. Joost
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 hoofdwegenstructuur 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 nutsvoorzieningen weergegeven.
De Ratommerweg wordt gebruikt als fietsverbinding tussen Roermond (De Kemp) en Melick, de Oude Keulsebaan als recreatieve fietsroute. De Linderweg is een belangrijke toegangsroute tot Melick.
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Tabtl 3.3: intensiteiten fietsverkeer Keulsebaan ( 1 9 9 8 ) en Heimbergerweg/Linderweg (1993)
07-19 uur
weg
wegvak
Keulsebaan
Van Heutszstraat - Energieweg
1.057
St. Wirosingel - Linderweg
3.880
Heinsbergerweg
Linderweg - Kennedysingel
2.364
Heinsbergerweg
1.332
Linderweg
Heinsbergerweg - Roodakker

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.
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.
Odiliënberg, Melick, Roermond. Over dezelfde route rijdt in tegengestelde richting (via de
N293 Heinsbergerweg) buslijn 79. Deze buslijnen die het industriegebied aandoen hebben
een frequentie van 1 bus per uur. Bij de halten zijn geen schuilgelegenheden en geen voetpaden naar de bedrijven.
Via de Heinsbergerweg rijdt buslijn 80 de route Melick, St. Odiliënberg, 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 wijk Kitskensberg (T.
van Starkenborghstraat) via de Heidebaan naar de wijk Donderberg (Mozartstraat).
Roermond heeft een intercitystation met goede nationale verbindingen.
Rail
Door het studiegebied loopt de goederenspoorlijn Roermond - Mönchengladbach. 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 Rijnverbinding van Antwerpen naar Duitsland. Momenteel is een tracé-m.e.r.-procedure gestart
waarin meerdere alternatieven worden vergeleken, waarvan enkele het Nationaal Park de
Meinweg ontzien.
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 nadeel 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 (vrachtautoverkeer) via de provinciale wegen wordt matig beoordeeld.
De ontsluiting van het noordelijk plangebied is matig: door de hoge auto-intensiteit 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 Keul-
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sebaan door de buurt Kitskensberg rijdt. De landbouwpercelen in het plangebied tussen de
Keulsebaan en de Heinsbergerweg zijn goed bereikbaar.
De ontsluiting met het openbaar vervoer is matig. Het industrieterrein Roerstreek heeft een
buslijn met directe aansluiting op het NS-station en de kernen ten oosten en zuiden van het
industrieterrein Roerstreek, maar de frequentie met 1 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
het ontbreken van oversteekvoorzieningen is de oversteekbaarheid van enkele hoofdwegen
slecht (met name de Keulsebaan).
Autonome ontwikkelingen
Het gebruik van de wegenstructuur zal door verschillende oorzaken veranderen:
• infrastructurele wijzingen:
- de Smelenbergweg tussen Melick en de Keulsebaan is sinds kort afgesloten voor het autoverkeer: hierdoor stijgt de verkeersbelasting enigszins op de route Heinsbergerweg St. Wirosingel - Keulsebaan vergeleken met de gehanteerde cijfers voor de huidige situatie (1995);
- de aanleg van de A73 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 de A73 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 gebiedsontsluitingwegen) 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);
- tussen Roermond en Melick komen 700 extra woningen (circa 500 tegen Roermond,
circa 200 tegen Melick);
• autonome groei:
- door de toenemende behoefte aan mobiliteit zal het autogebruik toenemen.
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Tabel 3.4: modeluitkomsten intensiteiten motorvoertuigen per M n u l "
weg
Koningin neUan
Koninginnelaan
Koninginnelaan
K. Doormanstraat
St. Wirosingel
St. Wirosingel
St. Wirosingel
Keulsebaan
Keulsebaan
Keulsebaan
Heinsbergerweg
Heinsbergerweg
Heinsbergerweg
Groenstraat

wegvak

1995

K. Doormanstraat - Donderbergweg
Donderbergweg - St. Wirosingel
SL Wirosingel - A73
Kempweg - Keulsebaan
Koninginnelaan - Keulsebaan
Keulsebaan - Heinsbergtrweg (N293)
Heinsbergerweg (N293) - Heinsbergerweg
St Wirosingel - Van Riebeeckstraat
Van Heutszstraat - Energieweg
Randweg - Stationsweg
Parklaan - Scheidingsweg
St Wirosingel • Linderweg (Melick)
J.F. Kennedysingel • Dorpsstraat (Melick)
Apollolaan - Kastanjelaan (Melick)

7.000
7.000
n.v.t.
13.500
12.000
7.000
8.500
17.000
14.000
6.000
10.000
15.000
13.500
3.000

2020"

wijziging

autonome ontw.

t.o.v.1995
64%

11.500
24.000
43.500
16.500
38.000
14.000

243%
22%
217%
100%
-41%
79%
82%

5.000
30.500
25.500
12.000
5.000
22.500
18.500
3.500

100%
-50%
50%
37%
17%

uitgangspunten verkeersmodel: groeiscenario volgens SVVII 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.
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 onderzoeksgebied bestaat uit de hoofdwegen van de gemeentegrens Roerdalen - Roermond tot en met de Koninginnelaan.
Beschrijving
In kaart C.6 zijn de gewogen50 geregistreerde ongevallen op de wegvakken en kruispunten
weergegeven voor de jaren 1993 tot en met 1997. Bij de kruispunten vallen de volgende
concentraties op:

Goudappel Coffeng, Verkeersmodel zone Roermond, 1998.
Goudappel Coffeng,

Tracé/m er-studie

Oosttangent Roermond,

2000; de intensiteiten van auto's en vrachtauto's zijn omgerekend

Verkeerskundige

werkzaamheden,

naar motorvoertuigen per etmaal; dit

geldt voor alle berekeningen van de intensiteiten t.b.v. de verkeerskundige werkzaamheden.
De ernst van het ongeval wordt meegewogen: dodelijk ongeval 5x, ongeval met letsel 3x en ongeval
met uitsluitend materiële schade 1 x
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Tabel 3.5: geregistreerde OggvaPen op kruispunten van 1993 t/m 1997 SI
kruispunt
ums
leis
dod
totaal
gewogen
St. Wirosingel - Koninginnelaan
SI
10
0
61
81
5
Koninginnelaan - Donderbergweg
28
0
33
43
39
7
St. Wirosingel - K. Doormanplein
18
0
25
7
St. Wirosingel - Keulsebaan
15
0
36
22
11
8
0
19
3S
Karel Doormanstraat - Keulsebaan
Heinsbergerweg • ).F. Kennedysingel
9
5
0
14
24
ums: uitsluitend materiele schade, Iets: ongeval met slachtoffers met letsel, dod: ongeval met dodelijke afloop,
gewogen: totaal gewogen ongevallen

Met name het kruispunt St. Wirosingel - Koninginnelaan staat hoog in de lijst. Recent is hier
een reconstructie uitgevoerd en zijn verkeerslichten geplaatst. Het kruispunt Karel Doormanstraat - Keulsebaan staat vermeld op de Blackspotlijst Limburg '96-'98 5 2
Enkele wegvakken kennen relatief veel ongevallen. Deze zijn vermeld in de volgende tabel.
Tabel 3.6: geregistreerde ongevallen op wegvakken van 1993 t / m 1 9 9 7 "
weg
wegvak
ums
Iets
dod
Keulsebaan
Van Heutszstr - Heidebaan
13
6
1
4
Koninginnelaan
Bredeweg - Donderbergweg
1
12
St. Wirosingel
Koninginnelaan - Keulsebaan
12
4
0
5
Keulsebaan
Heidebaan - Energieweg
8
0

totaal
20
17
16
13

gewogen
36
29
24
23

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.

3.3 Natuur en Landschap
3.3.1 Bodem en water
In deze paragraaf komen een tweetal belangrijke componenten van het abiotisch milieu aan
de orde: bodem en water. Er wordt ingegaan op de kwantitatieve en kwalitatieve aspeaen
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);
51
52
55

Provincie Limburg, 1999.
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, Blackspotlijst Limburg "96-'98, 1 999.
Provincie Limburg, 1999.
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•
•

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 subparagrafen per deelcomponent uitgewerkt.

Het onderdeel geologie wordt wel beschreven, maar er worden geen waarderingscriteria aan
toegekend. De informatie wordt waar nodig als vaststaand gegeven gebruikt.
3.3.1.1 Geologie
Beschrijving
Regionaal
Geo(hydro)logisch gezien maakt de regio deel uit van de Roerdalslenk (oostelijk deel)54. De
Roerdalslenk wordt begrensd door de Peelrandbreuk (noorden) en de Feldbissbreuk (zuiden). De Roerdalslenk kent een sterk wisselende bodemopbouw. Hieronder wordt de beschrijving van de bodemopbouw gegeven in het gebied ter plaatse van de kern Roermond en
het gebied ten oosten van Roermond. Het gebied ten westen van Roermond kent een sterk
afwijkende bodemopbouw.
Samenvattend kenmerkt het gebied zich door een 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.
Voor de hierboven genoemde bodemlagen kunnen de volgende doorlatendheden aangehouden worden:
• Nuenengroep:
circa 5 meter/dag;
• Formatie Veghel, Sterksel, Kreftenheye:
circa 50 meter/dag;
• Formatie Kedichem:
circa 10 meter/dag.
Lokaal

4

IWACO, Hydrologische systeemanalyse Noord- en Midden-ümburg, 1992
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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. Hieronder wordt
een beeld gegeven van de variatie 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.

3.3.1.2 Bodem
Waarderingskader
De bodemgesteldheid zal worden gewaardeerd op basis van het wel of niet voorkomen van
een "ongeschonden" bodemprofiel. De term "ongeschonden" verdient wellicht een nadere
toelichting. In Nederland komen nog maar op enkele plekken bodemprofielen voor die ongeroerd zijn. Dikwijls heeft er in het verleden in het kader van agrarisch grondgebruik of
bosbouw grondbewerking plaatsgevonden. De mate van aantasting is derhalve van belang:
één spade diep of over het volledige bodemprofiel van 1,2 meter maakt verschil. In het
eerste geval is nog sprake van een ongeschonden bodemprofiel. De verschillende bodemkenmerken zijn immers nog goed afleesbaar en de potentiële betekenis voor natuurontwikkeling is relatief groot.
De bodemgesteldheid en bodemkwaliteit 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:
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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 a 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 tracéaltematief gevolgd
wordt.
Beschrijving
Bodemopbouw
De bodem in het plangebied kan als volgt omschreven worden55 (zie kaart D.l):
• ten noorden van de spoorlijn Roermond - Mönchengiadbach:
Oude Kleibrikgronden:
BKd25, Oude Kleibrikgronden (fijnzandige lichte zavel);
BKh25, Daalbrikgronden (fijnzandige lichte zavel);
Venige beekdalgronden:
ABv, Venige beekdalgronden;
Podzolgronden:
Y23,Holtpodzolgronden (lemig fijn 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 zwak lemig fijn zand);
Hn21, Veldpodzolgronden (leemarm en zwak iemig fijn zand);
Kalkloze zandgronden:
Zn23, Vlakvaaggronden (lemig fijn zand);
• Industrieterrein Roerstreek s
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 (lemig fijn zand);

Stichting voor Bodemkartering, Bodemkundige kaarten van Stiboka, uitgave 1972.
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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 lemig fijn 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 venige 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 inspoeling van 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 verweerbare mineralen.
Kalkloze zandgronden worden weer op basis van de aanwezigheid van een minerale eerdlaag
(donkere humushoudende bovengrond) ingedeeld in eerdgronden of vaaggronden. Zij hebben dus geen zogenaamde inspoelingshorizont (z.g. Podzol-B).
De bodemopbouw is sterk beïnvloed door de loop van de rivier de Maas. De rivier heeft zich
in zijn 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 Maasnielderbeek 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.
Bodemkwaliteit
De natuurlijke bodemopbouw is hierboven beschreven. De bodemkwaliteit die van nature
aanwezig is wordt als uitgangspunt gehanteerd. Het betreft een bodemkwaliteit 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.
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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. De 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 bodemopbouw ten noorden van de spoorlijn en ten zuiden van de Keulsebaan is nog in
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 het glooiend dekzandgebied
beschouwd. Deze bodemtypen worden extra gewaardeerd.

3.3.1.3 Grondwater
Waarderingskader
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.
Als waarderingscriteria 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 van
duurzaamheid wordt daarom meer en meer gestreefd naar "grondwatemeutraal" bouwen, dat
wil zeggen zonder noemenswaardige verstoring van het grondwatersysteem. De aanwezigheid
van nog niet (of weinig) verstoorde systemen wordt om deze reden extra gewaardeerd.
Langs de stroomlijnen van het grondwatersysteem 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 hiervan 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.
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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 in 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 opbouw56
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.
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
IWACO, Hydrologische systeemanalyse Noord- en Midden-Limburg, 1992 en Dienst Grondwaterverkenning TNO, Grondwaterkaart van Nederland, 1974.
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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 ais het grondwater in het eerste watervoerend pakket). Het freatisch grondwater heeft veelal een korte leeftijd (0 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 schematisatie 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. Wirosingel) 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 isohypsenkaart.
Uit informatie afkomstig van projectbureau Rijksweg 73-Zuid blijkt, dat ter plaatse van het
traject van de A73 in de omgeving van de spoorbaan (t.p.v. het gebied van de Oosttangent)
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geen peilbuizen staan en derhalve geen grondwatergegevens beschikbaar zijn. Door IWACO
is t.b.v. het project A73-Zuid wel een berekening gemaakt van de grondwaterspiegel ter
plaatse van het tracé, uitgaande van de hoogste grondwaterspnd 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 de A73-Zuid fluctueert de grondwaterstand tussen 22 en 22,5 m +NAP (uitkomst berekening), onafhankelijk van de hoogteligging van het 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
uit een infiltratiegebied waar regenwater infiltreert en een kwelgebied waar dal water na verloop van tijd weer aan het
oppervlak komt. Het infiltratiegebied is daarbij meestal 'hoog en droog7, het kwelgebied laag gelegen en nat Hier ligt
een dicht oppervlaktewaterstelsel, dat het overtollige water afvoert naar elders.
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 feite
kan de hele aarde als één watersysteem worden beschouwd, of het stroomgebied van de Maas, of de 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
liggen de lokale systemen als het intermediaire gebied ten noorden van de spoorbaan, het kwelgebied ter plaatse van de
Maasnielderbeek en het potentiële infiltratiegebied ten zuiden van de Keulsebaan.
Een belangrijk verschil tussen regionale en lokale systemen is dat de eerste als gevolg van hun kracht (omvang en hoogteverschil tussen in- en uitstroomgebieden) in principe permanent bestaan en dat lokale systemen vaak in natte perioden
ontstaan om in droge tijden weer te verdwijnen.

Grondwatertrappen57
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).

Stichting voor Bodemkartering, Bodemkundige kaarten van Stiboka, uitgave 1972.
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Er zijn in totaal zeven klassen of grondwatertrappen (zie kaart D2):
Grondwatertrap:

GHG in m-mv:

GLG in m-mv:
<0,4

1

0,5 tot 0,8

1!
III

<0,4

0,8 tot 1,2

IV

>0,4

0,8 tot 1,2

V

<0,4

>1,2

VI

0,4 tot 0,8

>1,2

VII

>0,8

>1,2

Het gebied wordt als volgt ingedeeld (zie kaart D. 1):
• ten noorden van spoorlijn:
Oude Kleibrikgronden:
BKd25 VII;
BKh25 VII;
Venige beekdalgronden;
ABv
II (Maasnielderbeek);
Podzolgronden:
Y23
VII;
Y23x
VII;
Y21
VII;
Hn2l VI;
Kalkloze zandgronden:
•
Zn23
V;
•
industrieterrein Roerstreek :
Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de grondwatertrap;
• ten zuiden van Keulsebaan en ten noorden van de Heinsbergerweg en Melick:
Podzolgronden:
• Y23
VII;
Y21
VII;
Y23b VII;
•
Hn21 VI;
Kalkloze zandgronden:
Zb21
VII;
pZn21 VI.
Lokale grondwaterstanden
Samenvattend kan gesteld worden dat het grootste deel van het studiegebied in grondwatertrap VII valt. Dit betekent dat 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
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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 met grondwatertrappen en maaiveldhoogtes
De hierboven beschreven literatuurgegevens van TNO en Stiboka zijn 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 het 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
TNO-grondwaterkaart (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 IWACO-berekening
voor de A73-Zuid (Viadua 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:
5,7;
Nitraat:
50 - 70 mg/l;
Sulfaat:
50 - 75 mg/l;
Chloride:
40 - 65 mg/l;
Fosfaat:
0,15 - 0,25 mg/l.
Verder heeft het freatisch en middeldiep grondwater een kwaliteit gelijk of beter dan de
streefwaarde voor grondwater zoals gesteld in de Leidraad Bodembescherming.
Voor zover bekend zijn er geen verontreinigingslocaties in het studiegebied gelegen.
Waardering
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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 leermogelijkheden van diersoorten in het gebied. Grondwaterconservering en handhaving van een grondwatemeutraal 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 conserveringsfunctie. 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 neerslagoverschot 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 Waterstaatskaart 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 +NAP).
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 zuidelijk 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.
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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 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 wel belangrijk). Er wordt aan dit systeem geen verhoogde waarde toegekend.
De kwaliteit 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.

3.3.1.5 Samenhang tussen grondwater en oppervlaktewater
De Maasnielderbeek wordt voor een deel gevoed door horizontale kwel. De Maasnielderbeek
dient ais 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 geringe 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 afwaterinpsysteem.

3.3.1.6 Autonome 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 de A73.
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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 woonwijken
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 infiltratie 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 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 A73
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
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wind en water en hangen nauw samen met de geologische ontstaansgeschiedenis van het
gebied.
Waarderingskader
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 het regionale schaalniveau, in
Midden-Limburg 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 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 bodemoppervlak van Midden-Limburg en Brabant omhoog. De breuklijn die tussen Swalmen (ten noorden van Roermond) en Oss 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.
Kaart F. 11 ligging van breuklijnen, de Centrale Slenk en de Peelhorst
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.
Kaart F.2: schematische weergave van de ligging van hoog-, midden- en 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 Peelrand-
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breuk. Tevens stoof uit de drooggevallen Maasbeddingen zand op, dat 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,
stuifduinen 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 grens 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 a 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 hetrivierterrassengebied.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 (de vorming door de wind) is nog goed af te lezen in het landschap. Het gebied
ten zuiden van de Maasnielderbeek is volgens de inventarisatie Aardkundige Waarden58 van
(inter)nationaal belang. Het gaat hierbij 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.

Provincie Limburg, Overzicht Aardkundige Waarden van de Provincie Limburg, 1999
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Het regionale beleid geeft aan dat het gebied ten oosten van de St. Wirosingel een belangrijke landschappelijke waarde heeft.
Met de aanleg van de A73 zullen enkele veranderingen in de geomorfologie optreden. Door
de aanleg van deze snelweg, zullen diverse vergravingen plaatsvinden. Hierdoor zullen enkele
oeverwallen 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 vergravingsactiviteiten 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 verwijzen;
• 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.

Hoofdstuk 3

63

B.HO

Beschrijving
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 en Roermond zijn aan de Maas ontstaan. Op dit hogere schaalniveau is te zien dat in
de lagere delen van de terrassen de bebouwing geconcentreerd ligt. Deze 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.
Kaart G. 11 ligging 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. 59
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 hogere 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 Kloosterhof. 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

Renes, Landschappen van Maas en Peel. geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap
van Noord- en Midden-Limburg, sc-dlo, 1997.
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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.
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 Maasnielderbeek, 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 Melick ligt het Roerdal. Hier liggen weilanden, boomgaarden, verspreid
staande bomen en een groot aantal steilranden. Er zijn nog ui van oude rivieriopen aanwezig
in het 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, ui van grindputten ontsuan. Deze
ingrepen hebben het oorspronkelijke landschapsbeeld drastisch veranderd.
Op enkele plekken, langs de Maas, zijn de oude lussen nog min of meer inuct. 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 aangeust doordat grote delen van de uitbreidingen van Roermond in dit gebied zijn komen te liggen. De rand van de sud 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 inuct.
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.
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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 in het noordelijk deel van het plangebied wordt veroorzaakt door de aanleg van
de A73. 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.
Het noordelijk deel van het plangebied wordt in het provinciaal beleid ook aangegeven als
landschappelijk-agrarische structuur. Het zuidelijk deel van het plangebied 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 Heinsbergerweg 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 500
woningen ten zuiden van Roermond en 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
Waarderingskader
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.l).
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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. Deze bewoners hielden zich in eerste instantie 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 4000 voor Chr.60 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 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 het 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: o v e n k h t archeologisch» periodes met begin- en einddaterinten
periode:
datering:
Nieuwe
tijd
1500 na Chr. • heden
Late Middeleeuwen
1050 na Chr. - 1500 na Chr.
Vroege Middeleeuwen
450 na Chr. - 1050 na Chr.
Romeinse tijd
12 voor Chr.
450 na Chr.
Ijzertijd
800 voor Chr. - 12 voor Chr.
Bronstijd
2000 voor Chr. - 800 voor Chr.
60

Renes, Landschappen van Maas en Peel; geschiedenis, kenmerken en waarden van het cultuurlandschap
van Noord- en Midden-Limburg, sc-dlo, 1997.
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Neolithicum (Nieuwe Steentijd)
Mesolithicum (Midden Steentijd)
Paleolithicum (Oude Steentijd)

5300 voor Chr.
8800 voor Chr.
300.000 v.
Chr.

•
-

2000 voor Chr.
5300 voor Chr.
8800 voor 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.
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 plangebied. 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.
Kaart H.2: topografische kaart van circa 1850
Kaart H.3: topografische kaart van circa 1900
Op de 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 plangebied 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 het Maasdal.
In het plangebied 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 terrassen. 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.
Kaart HA: archeologische verwachtingskaart
Binnen het studiegebied liggen twee terreinen van archeologische betekenis. Deze 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 umenveld 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
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gebieden onderzocht. Verder geldt dat voor het gehele studiegebied een archeologische
verwachting geldt van een hoge tot middelhoge waarde.61
Om verdere duidelijkheid te krijgen over de archeologische waarden in het gebied, is door
RAAP een onderzoek verricht62. Vervolgens is nog een aanvullende archeologische inventarisatie uitgevoerd. Uit deze inventarisatie blijkt dat van het gehele plangebied van de Oosttangent een hoge verwachting geldt met uitzondering van het dal van de Maasnielderbeek. Verder zijn alle bekende vondsten in het gebied in kaart gebracht en beschreven.
Voor de aanleg van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan is al archeologisch
onderzoek verricht voor een deel van het studiegebied van de Oosttangent63. De hieronder
vermelde vondsten zijn ook voor de Oosttangent van belang (zie kaart H.5):
•
RORO64 1: de vondsten in dit gebied wijzen op een gebruik van dit terrein in het Midden-Mesolithicum, Neolithicum (Michelsberg 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-Neolithicum. 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.
•
RORO 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 neolithische nederzetting lag.
•
RORO 3: in dit gebied ligt een circa twintig meter breed grindspoor, als een verlengde
van het grindspoor van RORO 1. Waarschijnlijk zijn dit de resten van een Romeinse
weg. Het is aannemelijk dat het hier gaat om de Romeinse hoofdweg tussen Heerlen en
Xanten65.
De vindplaatsen RORO 4 tot en met RORO 14 vallen buiten het plangebied.
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.

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Indicatieve kaart van Archeologische Waarden
Oosttangent Roermond, 16 oktober 1998.
RAAP, m.e.r.-procedure Oosttangent R73, gemeente Roermond. Een archeologisch onderzoek
Rapport 512, 1999.
RAAP, Gemeente Roermond en Roerdalen, plangebied Roermond-Roerdalen, deelgebied 1. Een
archeologische inventarisatie, kartehng en waardering. Rapport 294, 1997.
RORO staat voor plangebied ROermond-ROerdalen, de nummers staan voor de afzonderlijke vindplaatsen.
Verhart en Wansleeben, Bouwen op het verleden, een aanvullend archeologisch onderzoek voor het bedrijvenpark Keulsebaan-Zuid, gemeente Roermond, 1998.
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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 deel
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.
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 RORO 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 de A73, 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.

3.3.55 Flora en fauna (ecologie)
Waarderingskader
De waarde van de natuur kan afgemeten worden aan het voorkomen van goed ontwikkelde
levensgemeenschappen die karakteristiek zijn voor het gebied en aan het voorkomen van
bijzondere soorten planten en dieren, maar ook de mogelijkheden om deze te ontwikkelen of
te herstellen spelen een belangrijke rol. De waardering wordt gedaan aan de hand van de
volgende aspecten:
•
kenmerkendheid: de mate waarin soorten en levensgemeenschappen gebonden zijn aan
de specifieke omstandigheden van het gebied of de regio. Waardevol zijn de gemeen-
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schappen die het beeld van het gebied bepalen en die een sterke relatie hebben met het
historische ontstaan van het landschap;
zeldzaamheid: de aantallen of oppervlakte waarmee soorten of levensgemeenschappen
nog voorkomen in het gebied, de regio, in Nederland of internationaal. Reeds zeldzame
soorten of levensgemeenschappen die achteruit gaan, worden extra waardevol geacht.
Het voorkomen van soorten op nationale of internationale lijsten van bedreigde of
kwetsbare soorten is een belangrijke indicatie voor dit criterium. In bijlage 9 is een lijst
van beschermde soorten die in het plangebied voorkomen, opgenomen;
diversiteit: hoe hoger het aantal soorten of levensgemeenschappen op een bepaalde
oppervlakte is, hoe meer waarde er aan gehecht wordt. Meestal wordt de diversiteit bepaald door verschillen in bodem, reliëf, water, inrichting en beheer;
kansrijkheid: de mogelijkheden voor het functioneren van ecosystemen en de daarbij
behorende levensgemeenschappen en soorten. De kansrijkdom voor een bepaalde levensgemeenschap is hoog als de benodigde randvoorwaarden van ruimte, bodem en water aanwezig zijn. De kansen kunnen gelden voor aanwezige levensgemeenschappen (behoud), maar ook voor nieuwe levensgemeenschappen (ontwikkeling);
vervangbaarheid: de mogelijkheid om voorkomende soorten of levensgemeenschappen
na vernietiging op andere (vergelijkbare) plaatsen binnen redelijke termijn tot ontwikkeling te laten komen. Goed ontwikkelde oude levensgemeenschappen zijn vaak moeilijk
vervangbaar, omdat na heraanleg voor veel planten en dieren gedurende een lange termijn nog geen geschikt biotoop voorhanden is. Als daardoor weinig mobiele soorten uit
het gebied verdwijnen is het mogelijk dat deze niet meer terug kunnen komen en zijn de
verloren gegane milieus moeilijk vervangbaar. Blijft het oude milieu echter in de nabije
omgeving in voldoende mate aanwezig, dan kunnen de nieuwe milieus op termijn gekoloniseerd worden vanuit deze soortenbronnen en is de vervangbaarheid beter.

Beschrijving
In deze beschrijving van de natuurwaarden worden zowel de actuele als de potentiële ecologische structuur, ais de actuele ecologische waarden beschreven. Bij de beschrijving van de
levensgemeenschappen (de ecologische waarden) wordt eerst het regionale niveau behandeld; daarna wordt ingezoomd op de plaatselijke situatie.
Actuele ecologische structuur
Op het hoogste schaalniveau is de ecologische structuur opgebouwd uit natuurgebieden met
overwegend droge biotopen op de Maasterrassen ten oosten van de Maas en de nattere
gebieden in het Maasdal. Tussen deze gebieden bestaat oorspronkelijk een relatie; voor een
deel is deze door versnippering verloren gegaan. Op een lager niveau bestaat deze relatie
concreet uit de relatie tussen de bossen en heidevelden van de Meinweg, Luzenkamp, Melickerheide enerzijds en de vochtige graslanden en bosjes in het Roerdal anderzijds. Op de kaarten 1.1, 1.5 en 1.6 is de ecologische structuur weergegeven.
Binnen het studiegebied, op het laagste schaalniveau, bestaan relaties tussen kleine natuurkernen als bosjes, beken, poelen, ruigten en bennen. Deze kleine kernen en de relaties ertussen vormen de bouwstenen voor de ecologische structuur op de hogere schaalniveaus.
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In de bestaande situatie vormen het industrieterrein Roerstreek en de Keulsebaan een barrière in de hiervoor geschetste ecologische relatie. Binnen het industrieterrein is één 'opening7
in de bebouwing, waardoor dieren en planten zich kunnen verplaatsen. Dit is een belangrijke
schakel in de ecologische relatie op zowel het lokale als het regionale schaalniveau. In deze
schakel zijn zowel amfibieën en reptielen (waaronder beschermde soorten als hazelworm en
zandhagedis) als dassen en wilde zwijnen waargenomen66. Dit duidt erop dat deze schakel in
de ecologische verbinding ook daadwerkelijk functioneert. Voor de das is deze verbinding
zelfs de schakel tussen de populaties in Noord- en Zuid-Limburg (Swalmdal-Roerdal); in het
Dassenbeschermingsplan Limburg is dit perceel daarom aangeduid als verbindingszone.
Ook de Heinsbergerweg (N293) is een barrière, terwijl de oprukkende bebouwing van Melick en Roermond verstorend werkt op de verbinding Roerdal-Maasterras.
Waardering
Het is niet mogelijk de criteria uit het waarderingskader rechtstreeks toe te passen op de
ecologische structuur. De structuur is mede bepalend voor de waarde van de elementen
binnen die structuur; de waarderingscriteria zijn specifiek van toepassing op de elementen.
De structuur wordt hoog gewaardeerd als ze bijdraagt aan de waarde van de elementen en
laag gewaardeerd als ze afbreuk doet aan de waarde van de elementen.
In de actuele ecologische structuur binnen het studiegebied bestaat weinig versnippering:
biotopen worden niet doorsneden. Wel worden verschillende elementen binnen de structuur
van elkaar gescheiden door de aanwezige barrières. Door deze barrières functioneert de
ecologische structuur niet optimaal, met name voor dieren die tussen de verschillende elementen migreren of waarvoor het gebied een doortrekgebied is. Desondanks worden bijvoorbeeld dassen - beschouwd als indicatorsoort voor de dieren uit de bedoelde categorieën
- in het hele plangebied aangetroffen.
De ecologische structuur wordt op grond van bovenstaande afweging als waardevol beschouwd.
Potentiële ecologische structuur
Gezien het huidige natuurbeleid en de huidige ontwikkelingen in en langs de Maasnielderbeek en de Roer en in het beheer van bos en heide op de Melickerheide mag aangenomen
worden dat de natuurwaarden in deze gebieden in de toekomst verder toenemen. Daarmee
worden ook de relaties binnen de ecologische structuur belangrijker.
De ecologische structuur kan in de toekomst versterkt worden als de bestaande barrières
geslecht worden. Dat betekent dat er goede passages door het bedrijventerrein Heide Roerstreek en onder of over de wegen Keulsebaan en Heinsbergerweg gerealiseerd dienen te
worden. De geplande uitbreidingen van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan en
de woongebieden van Roermond en Melick maken die aanpassingen nog meer noodzakelijk,
maar ook kwetsbaarder. Door de toenemende stedelijke druk op het gebied zullen de ecologische verbindingen in het nauw komen.

Ecologisch veldonderzoek Mer-Tracé-studie Oostungent Roermond, Natuurbalans/Limes Divergens, 1999.
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Actuele ecologische waarden
Regio
Levensgemeenschappen in de regio
In de overgangszone Maasterrassen - Maasdal komen levensgemeenschappen voor die afhankelijk zijn van:
• kwelgebieden, die voorkomen in de oude Maaslopen en beekdalen van beken die van
het Maasterras afstromen richting Maas;
• natte omstandigheden in het rivierdal van de Maas en in het Roerdal;
• rivierduinen (stuifzand) op de hoge terrasranden langs het Maasdal;
• droge gronden op de Maasterrassen.
Op het Maasterras ligt, ten oosten van het plangebied, de Meinweg, een van oorsprong
uitgestrekt droog heideterrein met enkele plekken waar het water stagneert of waar kwel
optreedt en die daardoor vochtig zijn. Het merendeel van dit gebied is ingeplant met naaldhout. Delen daarvan zijn door successie veranderd in eiken-berkenbos. Daarnaast komt nog
droge heide voor, halfnatuurlijke graslanden en op vochtige plaatsen moerasachtige vegetaties. De Meinweg is nu als nationaal park aangemerkt en wordt met een natuurbehoudsdoelstelling beheerd. Het herbergt daardoor een uitzonderlijke diversiteit aan dieren- en plantensoorten en dient als 'brongebied' van waaruit planten en dieren natuurgebieden in de omgeving kunnen bevolken.
Ook buiten de Meinweg bestaan de natuurkemen op het Maasterras voornamelijk uit droge
bossen en enkele heideterreinen. In het Maasdal, het dal van de Roer en andere beekdalen
komen op enkele plaatsen natte graslanden, boomweiden, bronbosjes en struwelen voor.
Studiegebied
Hierna worden de levensgemeenschappen beschreven die van noord naar zuid voorkomen in
het studiegebied (zie kaarten 1.3 en 1.4). Na de beschrijving volgt de waardering van de
levensgemeenschappen op grond van de criteria uit het waarderingskader. In de beschrijving
van de levensgemeenschappen wordt ook aangegeven welke beschermde soorten er leven.
Op grond van het voorkomen van deze soorten zijn een aantal van deze gebieden beschermd
in nationale of internationale regelgeving.
Voor een uitputtende lijst van beschermde diersoorten en een overzicht van plaatsen waar zij
voorkomen wordt verwezen naar bijlage 9 en de kaarten 1.7, 1.8 en 1.9.
Levensgemeenschappen van droge cultuurgronden in de hogere delen van het dal van
de Maasnielderbeek
De graslanden in het dal van de Maasnielderbeek zijn in gebruik als weiland. In de hogere
delen van het beekdal bestaan de graslanden uit een vrij homogene grasiandvegetatie met
weinig spontane plantengroei. Ook liggen er enkele (maïs)akkers op de hogere gronden. In
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deze graslanden en akkers komen alleen de zeer algemene planten- en diersoorten van intensief gebruikt cultuurlandschap voor. De soortenrijkdom is zeer beperkt.
De droge graslanden en akkers vormen wel een foerageergebied van de das.
Waardering
Dit type cultuurgrond is niet kenmerkend voor het gebied, noch zeldzaam. Wel vormt het
hier het foerageergebied van een zeldzame en bedreigde diersoort: de das. De diversiteit aan
soorten binnen deze gronden is zeer klein en de soorten die er voorkomen zijn zeer algemeen. Deze gronden kunnen op nagenoeg elke andere plaats in Nederland in korte tijd gecreëerd worden (kansrijkheid en vervangbaarheid),
Slechts op grond van de betekenis van deze gronden voor de das, worden ze als waardevol
beschouwd.
Levensgemeenschappen van natte graslanden, moerasachtige vegetaties en beekbegeleidend bos langs de Maasnielderbeek
Sinds in 1992 een beekherstelproject is uitgevoerd, zijn langs de oevers van de Maasnielderbeek moerasachtige vegetaties ontstaan. De flora en fauna hebben hiervan geprofiteerd: er
groeien planten als borstelbies, blauw glidkruid en liggend hertshooi en er is een rijke vogelstand met broedgevallen van grasmus, kleine karekiet, rietgors en spotvogel.
Bestaande wilgenstruwelen en een bronmoerasje (elzenbroekbos) zijn in het beekherstelproject geïntegreerd en bovendien zijn poelen en natte laagten gegraven. Vogels die in deze
natte bosjes leven zijn onder andere sperwer, wielewaal, groene specht (Rode lijst) en kleine
bonte specht. Incidenteel wordt ook de ijsvogel gezien (Rode lijst, bijlage I Vogelrichtlijn).
De graslanden in de laaggelegen delen van het beekdal profiteren ook mee van deze ontwikkelingen: vanuit de nieuwe natte milieus kunnen ze opnieuw 'gekoloniseerd' worden door
planten en dieren. In de vegetaties zijn de volgende vlindersoorten waargenomen: argusvlinder, bruin zandoogje, bont zandoogje, distelvlinder, koevinkje, groot dikkopje, icarusblauwtje, kleine vuurvlinder, geelsprietdikkopje en zwartsprietdikkopje. Ook voor libellen is dit
gebied rond de Maasnielderbeek bijzonder geschikt, getuige de vele soorten die er voorkomen. De natte graslanden vormen tevens een belangrijk foerageergebied voor de dassenpopulatie die in dit gebied leeft
In de grotere poelen in het natuurontwikkelingsproject vestigen zich in een vrij hoog tempo
amfibieênsoorten, terwijl ook de beek zelf als voortplantingswater dient. De graslanden en
bosjes in en rond dit project vormen het landbiotoop voor groene kikker, bruine kikker,
gewone pad en kleine wjtersalamander.
Waardering
Natte graslanden zijn kenmerkend voor de lage delen van beekdalen. De vegetatie die hier is
aangetroffen is kenmerkend voor een beekdal op schrale, zandige grond, zoals het dal van de
Maasnielderbeek.
Een beekdal met natte graslanden en moerasvegetaties met kenmerkende soorten is zeldzaam op regionale en nationale schaal. Door normalisatie van beken en ontwatering van de
aangrenzende gronden zijn de meeste beken in Nederland hun natuurlijke eigenschappen
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kwijtgeraakt. Daarnaast speelt het criterium zeldzaamheid op het niveau van de flora en fauna: soorten als grasmus, kleine karekiet, rietgors, spotvogel, de libellensoorten en de amfibieën zijn weliswaar niet direct bedreigd (ze komen niet voor op nationale of Europese lijsten
van beschermde diersoorten) maar zijn in de regio en nationaal gezien zeker geen algemeen
voorkomende soorten.
De diversiteit van flora en fauna in dit gebied is groot.
De kansrijkheid van de levensgemeenschappen in het dal van de Maasnielderbeek is groot,
omdat door het beekherstelproject een geschikte uitgangssituatie geschapen is. Verwacht
mag worden dat deze levensgemeenschappen zich nog verder ontwikkelen. De vervangbaarheid van een dergelijk systeem is matig; het heeft soms meer dan 100 jaar nodig om zich te
ontwikkelen.
De levensgemeenschappen van natte graslanden en moeras in het beekdal van de Maasnielderbeek zijn daarom zeer waardevol.
Levensgemeenschappen van stromend water in de Maasnielderbeek
Door het beekherstelproject zijn ook de levensgemeenschappen in de beek zelf verder tot
ontwikkeling gekomen. De waterkwaliteit in de beek is vrij goed: ze wordt gevoed door lokale kwel. Van oorsprong komen er vissen van relatief snelstromend water voor; sinds de
herinrichting leven er ook vissen van stilstaand water. Soorten die er leven zijn vetje (Rodelijstsoort), baars, rietvoom, snoek, bermpje, blankvoorn, tiendoomige stekelbaars, driedoornige stekelbaars, karper en zeelt. In de beek leeft ook de waterspitsmuis, die op de Rode lijst
van bedreigde zoogdieren staat.
Waardering
In ecologisch opzicht is de Maasnielderbeek op dit traject weer redelijk kenmerkend voor de
natuurlijke vorm van de beken die van het Maasterras afstromen naar de Maas. Vanwege de
variatie in leefomstandigheden binnen de beek mag aangenomen worden dat de diversiteit
aan soorten zich verder zal ontwikkelen, wat de kenmerkendheid verder zal vergroten.
Zeldzaamheid speelt zowel op het niveau van de beek als geheel (de Maasnielderbeek is een
van de zeer weinige beken in Nederland die zich op natuurlijke wijze ontwikkelen) als op het
niveau van de soorten.
De kansrijkheid van deze natuurlijke beek is groot; de vervangbaarheid van een dergelijk
systeem is matig (ontwikkelingstijd 25-100 jaar).
De levensgemeenschappen in de beek zijn op grond van deze kenmerken zeer waardevol.
Levensgemeenschappen van stilstaand water in oude Maasmeander
Tussen de Maasnielderbeek en de steilrand ligt een oude - watervoerende - Maasmeander,
die gevoed wordt door kwelwater. De meander heeft de vorm van een langgerekte waterplas
en is omgeven door bos. Langs de oevers is dat elzenbroekbos, dat verder van het water
overgaat in droog loofbos. Het water in de meander staat niet in contact met de Maasnielderbeek. Door zijn ligging tegen de beboste steilrand aan, bestaat hier een gradiënt van open
water naar droge biotopen op de steilrand. Mede door deze gradiëntsituatie speelt de meander de rol van waterbiotoop voor amfibieën, die hun droge biotopen vinden in de steilrand
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en het bos (kamsalamander (bijlage IV Habitatrichtlijn), alpenwatersalamander, kleine watersalamander, groene kikker). Daarnaast heeft hij een belangrijke vispopulatie (met onder andere grote modderkruiper (Rode Lijst) en een soortenrijke macrofauna. Ook voor watervogels is hij aantrekkelijk; onder andere de wintertaling rust en foerageert hier.
Waardering
De oude Maasmeander is in ecologisch opzicht kenmerkend voor de stilstaande wateren die
horen bij een natuurlijk systeem van een meanderende waterloop. De gradiëntsituatie watersteilrand is zeldzaam. De flora en fauna van de meander tellen veel zeldzame en/of bedreigde soorten; daarnaast zijn ze bijzonder soortenrijk (diversiteit).
Deze meander is niet vervangbaar, de kansrijkheid van de levensgemeenschappen in en
rond de meander vrij groot.
Op grond van deze criteria kan de oude Maasmeander als waardevol beschouwd worden.
Levensgemeenschappen van droge bossen
Deze levensgemeenschap komt voor in het grote boscomplex van de Melickerheide en in de
kleinere bospercelen in het gebied ten zuiden van de Keulsebaan.
Melickerheide
Via een steilrand gaat het dal van de Maasnielderbeek over naar de hooggelegen gronden
van het Maasterras. De steilrand en de voormalige stuifzanden op het terras zijn begroeid
met een gemengd bos, waarin het naaldhout het grootste aandeel heeft. Op de steilrand
komt veel brem voor. Deze overgang van grasland met natte biotopen naar droge bossen
vormt bij uitstek het leefgebied van amfibieën; het bos vormt de droge biotoop van gewone
pad, bruine kikker, groene kikker, kleine watersalamander en alpenwatersalamander. Ook
bepaalde vlindersoorten zoeken deze bosrand op: dagpauwoog, distelvlinder, geelsprietdikkopje, groot dikkopje, verschillende witjes, koevinkje en oranjetipje. In de steilrand op de
overgang van het beekdal naar het bos liggen twee dassenburchten, waaronder een kraamburcht.
In het bos van de Melickerheide broeden vogels als geelgors (Rode lijst), boomleeuwerik
(Vogelrichtlijn), appelvink, glanskop, zwarte specht (Vogelrichtlijn), groene specht (Rode
lijst), gekraagde roodstaart, goudvink, kruisbek, kuifmees, zwarte mees, havik en buizerd.
Vlinders die in het bos leven zijn bont zandoogje, boomblauwtje, citroenvlinder, gehakkelde
aurelia en landkaartje. Op het gebied van zoogdieren is het bos van belang voor het wild
zwijn, diverse vleermuissoorten en de das.
Bosjes ten zuiden van de Keulsebaan
In het kleinschalig cultuurlandschap ten zuiden van de Keulsebaan liggen enkele bosjes. De
twee grootste, Breidberg en Driestruik, vormen het leefgebied van veel amfibieën en reptielen. Met name het bosje Breidberg met de stuifzandkop en het heideterreintje en de nabijgelegen poel speelt een belangrijke rol voor de herpetofauna. Ook de relatie met het omliggende agrarisch landschap bepaalt de waarde van het bosje voor deze soorten. Het bos
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vormt samen met de stuifzandkop en de droge heide een onderdeel van de droge biotoop
voor amfibieën en reptielen, waaronder de beschermde alpenwatersalamander, groene kikker, poelkikker, rugstreeppad, knoflookpad en zandhagedis (laatste vier staan op de Rode
lijst en bijlage IV van de Habitatrichtlijn).
De overige bosjes functioneren vooral als plaats waar dieren rust en dekking vinden.
Waardering
De kenmerkendheid van de droge bossen van de Melickerheide is niet groot, omdat het
gaat om aangeplante bossen op ontgonnen heidegrond. In heel Hoog-Nederland komen
dergelijke bossen voor. De gradiëntsituatie op de steilrand is wel kenmerkend voor de terrasranden langs de Maas.
De meeste in het bos levende soorten zijn niet zeldzaam, maar wel kenmerkend voor dit
type bos. Onder de flora en fauna van de steilrand bevinden zich wel zeldzame en bedreigde
soorten. De soortenrijkdom (diversiteit) is vrij groot, mede door het voorkomen van de
steilrand en het aangrenzende beekdal.
Het bos wordt ouder en ontwikkelt zich meer en meer naar een gevarieerd, gemengd bos,
waardoor de vervangbaarheid kleiner wordt (de ontwikkelingstijd wordt steeds langer). De
kansrijkheid van dit bos op deze plek, ook in een meer natuurlijke vorm van gemengd loofbos, is groot.
Het bos van de Melickerheide kan als waardevol beschouwd worden.
De bosjes Breidberg en Driestruik zijn weinig kenmerkend omdat ze ook grotendeels uit
naaldhout bestaan. In deze bossen leven veel zeldzame en bedreigde herpetofaunasoorten.
De diversiteit van deze bosjes is relatief groot. De vervangbaarheid van de kleine bospercelen is matig: het aanplanten van bos is mogelijk, maar de vestiging van een vergelijkbare hei petofaunastand is twijfelachtig. De kansrijkheid van de flora en fauna in de bestaande bosjes
is afhankelijk van het beheer van de bosjes en de omringende gronden. Omdat de omvang
van de bosjes klein is, heeft het beheer van de omringende gronden een relatief grote impact
op de dieren en planten in het bos.
De bosjes ten zuiden van de Keulsebaan zijn op grond van het bovenstaande waardevol.
Levensgemeenschappen van schrale zandgrond
De open, zandige strook met schaarse, ruderale vegetatie die gevormd wordt door de spoorlijn en de taluds ten zuiden van de Melickerheide, vormt een kemleefgebied van een aantal
reptielensoorten: hier leven levendbarende hagedis, zandhagedis en gladde slang. De laatste
twee zijn kwetsbare soorten, die in nationaal bedreigd zijn en voorkomen in bijlage IV van de
Habitatrichtlijn. In de Meinweg en in het heideterrein van de Melickerheide leven grote populaties, waarmee de dieren die op de spoorbaan leven in contact staan.
Ook voor de vlindersoort oranje zandoogje is de spoorbaan een verlengstuk van het leefgebied in de Meinweg. De kern van deze vlinderpopulatie ligt in de Meinweg; langs de spoorbaan zet de populatie zich voort tot aan de Roermondse wijk Kitskensberg.
Waardering
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De spoorbaan is een artificieel leefgebied, dat als zodanig niet kenmerkend is voor dit gebied. De soortsdiversiteit is zeer klein, maar de soorten die er leven zijn zeldzaam en bedreigd.
Het leefmilieu van een spoortalud is eenvoudig te vervangen. De kansrijkheid van deze
strook als leefgebied van reptielen en vlinders is hier echter redelijk groot in vergelijking met
andere gebieden door de nabijheid van 'brongebieden' de Meinweg, Melickerheide en
Breidberg.
Op grond van deze criteria is de spoorbaan in ecologisch opzicht waardevol.
Levensgemeenschappen van droge heide
Binnen het bosgebied van de Melickerheide ligt een heideterrein met enkele vliegdennen.
Broedvogels die in en rond dit gebied leven zijn onder andere boomleeuwerik, boompieper
en geelgors. Ook reptielen en amfibieën komen hier veelvuldig voor: zandhagedis (Rode lijst
en Habitatrichtlijn bijl. IV), levendbarende hagedis, gladde slang (Rode lijst en Habitatrichtlijn bijl. IV, adder, kleine watersalamander, alpenwatersalamander, heikikker, groene en
bruine kikker zijn hier waargenomen.
Ook in het bosje Breidberg ligt een klein heideterrein dat grenst aan een stuifzandkop, waar
eveneens een veelheid aan herpetofaunasoorten leeft: kleine watersalamander, alpenwatersalamander, bruine kikker, groene kikker, poelkikker, rugstreeppad en knoflookpad en zandhagedis. De laatste vier staan op de Rode lijst en bijlage IV van de Habitatrichtlijn
Waardering
Voor de ontginning tot landbouwgrond of bos bestond de vegetatie op de Maasterrassen
grotendeels uit droge heide. Deze levensgemeenschap is daardoor kenmerkend voor dit
gebied. De Melickerheide en de heide in Breidberg zijn restanten van de oorspronkelijke
heide die zeldzaam zijn geworden. Met name de herpetofauna telt veel zeldzame soorten.
Bij een juist beheer is de kansrijkheid van flora en fauna van deze heideterreinen vrij groot
omdat ze dicht bij de Meinweg liggen, waar veel grotere heideterreinen met een grote soortenrijkdom liggen. De spoorbaan vormt een goede verbindingszone tussen de Meinweg en
deze heideterreinen, hoewel voor de heide in Breidberg de Keulsebaan als belangrijke barrière gezien moet worden.
De diversiteit van de heide in het plangebied is vrij groot; de vervangbaarheid gering omdat
heide een zeer lange ontwikkelingstijd heeft (typische heidevegetaties hebben een ontwikkelingstijd van meer dan 100 jaar).
De heide binnen het plangebied is op grond van bovenstaande criteria zeer waardevol.
Levensgemeenschappen van cultuurbeplantingen op het industrieterrein Roerstreek
Rond en op de bedrijfspercelen van industrieterrein Roerstreek staan beplantingssingels, die
redelijk volgroeid zijn. Deze singels, die bestaan uit zowel inheemse als uitheemse boom- en
struiksoorten bieden leefruimte aan met name vogels, kleine zoogdieren en insecten. Binnen
het bedrijventerrein zijn waarnemingen van vleermuizen gedaan; behalve enkele algemene
soorten is ook de bedreigde grootoorvleermuis er gesignaleerd (bijlage IV Habitatrichtlijn).
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Daarnaast hebben de beplantingen een functie als doorgangsroute en geleidingsstructuur
voor allerlei dieren die door het gebied migreren (onder andere das en vleermuizen).
Waardering
De door de mens recentelijk aangebrachte beplantingen zijn niet zeldzaam en niet kenmerkend. Ze bezitten wel een redelijke diversiteit als het gaat om fauna. Ze zijn makkelijk vervangbaar.
De kansrijkheid van dergelijke beplantingen is overal zeer groot; het hangt van de omgeving
af of zich veel dieren in de beplanting komen vestigen (diversiteit). In dit geval is de nabijheid van bos, heide, kleinschalig cultuurlandschap en beekdal de reden dat zich een redelijk
aantal soorten heeft gevestigd in deze beplantingen of er gebruik van maakt als doortrekroute.
De waarde van deze beplantingen op zich is gering; ze hebben wel waarde als schakel in de
ecologische verbindingszone tussen de Melickerheide en het Roerdal.
Levensgemeenschappen van kleinschalig cultuurlandschap
Ten zuiden van het bedrijventerrein ligt een enigszins geaccidenteerd kleinschalig cultuurlandschap, bestaande uit overwegend bouwland met daartussen bermen, zandwegen en bospercelen. In dit landschap broeden patrijs en geelgors (beide Rode lijst) en een hoge dichtheid
aan veldleeuweriken. Voor amfibieën en reptielen vormt dit afwisselende gebied, waarin ook
enkele poelen, een heideterreintje en een stuifzandkop liggen (Breidberg), een geschikt leefgebied (zie ook 'levensgemeenschappen van droog bos' en 'levensgemeenschappen van droge heide'). In en rond een poel ten zuidoosten van Breidberg leeft de knofiookpad, een zeer
zeldzame soort die voorkomt op bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Verder leven hier : kleine
watersalamander, alpenwatersalamander, bruine kikker, groene kikker, poelkikker, rugstreeppad en zandhagedis. De laatste drie staan op de Rode lijst en bijlage IV van de Habitatrichtlijn.
In dit gebied komen enkele algemene vlindersoorten voor, evenals enkele vleermuissoorten
(dwergvleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis).
Waardering
Dit landschapstype en de bijbehorende planten en dieren zijn kenmen\end voor de regio.
Kleinschalig cultuurlandschap komt weliswaar in grote delen van Nederland voor, maar per
streek is er verschil in de flora en fauna van dit landschap. In het plangebied komen in deze
levensgemeenschap enkele diersoorten voor die zeldzaam (das) tot zeer zeldzaam (knofiookpad) zijn. De soortdiversiteit binnen dit gebied is groot.
De kansrijkheid van deze levensgemeenschap hangt af van het beheer van de agrarisch gronden. Bij een intensivering van het gebruik wordt de kansrijkheid steeds kleiner, bij een voortzetting van het huidige beheer en continuïteit van de huidige ruimtelijke situatie is de kansrijkheid redelijk. De vervangbaarheid is matig; een soortgelijk landschap met dergelijke zeldzame soorten heeft een ontwikkelingstijd van 25 tot 100 jaar.
Door de genoemde kenmerken is het gebied zeer waardevol.
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Autonome ontwikkelingen
Negatieve ontwikkelingen
De ontwikkelingen die voortvloeien uit vastgesteld beleid betekenen dat er areaal waar actuele natuurwaarden liggen, verloren gaat (zie kaart 1.3 tot en met 1.6). 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 natuurwaarden verloren gaat. Verder zal de aanleg van de A73 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 (zie kaart 1.6). 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 in
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 ingezet/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
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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 Melkkerheide 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 Melkkerheide
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 zullen 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 natuurwaarde behaald worden. Het is van belang het gebied 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 beun 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 druk67
Als men de beschrijving van het landschap, de verspreiding van de doelsoonen en de gevolgen van het menselijke ingrijpen naast elkaar zet kunnen een aantal conclusies betrokken
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. Op Nederlands
grondgebied is van de moerassige overgangszone onderlangs het Hoogterras niets meer
over, maar in Duitsland resteren twee fraaie relicten (Lüsekamp en Elmpter Schwalmbruch). Bij Blankwater laat een project zien dat natuurherstel mogelijk is.

Gezamenlijke en integrale natuurvisie Oost-Roermond e.o. d.d. augustus 2000
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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.

3.4 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.

3.4.1 Geluid
Waarderingskader
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 geluidsproducerende en geluidsgevoelige
bestemmingen.
Wegen met een hoge verkeersintensiteit veroorzaken geluidsoverlast indien ze 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).
De geluidssituatie wordt op basis van de volgende kenmerken gewaardeerd:
• 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
Studiegebied
De akoestische gevolgen van de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) en de aansluiting hiervan op de toekomstige A73 heeft ingrijpende gevolgen voor een groot aantal
wegen. Naast een toename van de verkeersintensiteiten zal op een aantal wegen de ver-
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keersintensiteit 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 onderzoeksgebied. 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 woningen en/of andere geluidsgevoelige bestemmingen (naast
woningen ook scholen etc.) langs de hoofdwegenstructuur in aanzienlijke mate belast met
geluid. Op basis van het saneringsonderzoek A/B-Raillijst68 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(Al);
• de Koninginnelaan (maximale geluidsniveau van 62 dB(A));
• de St. Wirosingel(maximale geluidsniveau van 61 dB(A)).
Geluidssituatie voor de kern Melick
De kern Melick 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 Milieubeleidsplan Limburg 19951998 de onderstaande twee stiltegebieden aangewezen (zie kaart J.l):
• het gebied Meinweg dat op enige afstand ten noordoosten van het industrieterrein Roerstreek is gesitueerd;

In april 199S is door het ministerie van VROM middels een beschikking, kenmerk MBG 98027373, de
saneringswaarde voor de A-lijst (meest urgente saneringssituaties) vastgesteld. De minder urgente gevallen, die
zijn opgenomen op de B-lijst, zijn bepaald middels het akoestisch onderzoek van Cauberg-Huygen, kenmerk
ER/960958/IB/SG/8.819).

Hoofdstuk 3

83

BflO

•

het gebied Roerdal dat direct ten westen van de kern Melick is gesitueerd. De Heinsbergerweg 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 stiltegebied 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 geluidsbelasting langs de belangrijkste wegen
wegvak
weg
etmaalintensiteit in
1995
2020
Koninginnelaan
Koninginnelaan
K. Doormanstraat
SL Wirosingel
St. Wirosingel
Keulsebaan
Keulsebaan
Keulsebaan
Heinsbergerweg
Heinsbergerweg
Groenstraat

K. Doormanstraat - Donderbergweg
Donderbergweg • St. Wirosingel
Koninginnelaan • Keulsebaan
Koninginnelaan - Keulsebaan
Keulsebaan - Heinsbergerweg
St. Wirosingel - Van Riebeeckstraat
Van Heutszsn .1.11 • Energieweg
Randweg - Stationsstraat
SL Wirosingel - Linderweg (Melkk)
lulianalaan - Dorpsstraat (Melick)
Apollolaan • Kjiunjelaon

7.000
7.000
13.500
12.000
7.000
17.000
14.000
6.000
15.000
13.500
3.000

11.500
24.000
16.500
38.000
14.000
23.000
25.500
12.000
22.500
18.500
3.500

toename
indexering
in dB(A)
toename verkeer
164%
2,2 dB(A)
343%
5,4 dB(A)
0,9dB(A)
122%
5,0 dB(A)
317%
3,0 dB(A)
200%
l,3dB(A)
135%
182%
2,6 dB(A)
3,0 dB(A)
200%
l,8dB(A)
150%
137%
l,4dB(A)
0,7dB(A)
117%

Met name op de Koninginnelaan, de St. Wirosingel en de Keulsebaan is er sprake van een
relevante toename van geluid.
Geluid t.g.v. A73
Aanleg van A73
In de autonome situatie wordt de A73 met de op- en afritten aangelegd. De op- en afritten
zullen via de verlengde Koninginnelaan de kern Roermond ontsluiten. In zuidoostelijk richting zal de A73 ondertunneld worden. Alleen ter hoogte van de St. Wirosingel zal de ondertunneling niet volledig zijn. Hier is sprake van halfopen tunnelbak (lamellendak). Ter hoogte
van de op- en afritten en in noordelijke richting zullen bij de aanleg van de A73 mitigerende
maatregelen worden toegepast. Mede hierdoor wordt de geluidsoverlast richting de kern
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beperkt. Wel zal de geluidsbelasting ter hoogte van de Maasnielderbeek worden verhoogd
door de komst van de A73.
Geluid bedrijventerrein
Uitbreiding van het industrieterrein Roerstreek
Ten zuiden van de Keulsebaan zal het bedrijventerrein Roerstreek Noord worden uitgebreid.
Mede hierdoor is een nieuwe zonering opgesteld. Uit de nieuwe geluidszonering blijkt dat
het bedrijventerrein in de omgeving een aanzienlijke uitstraling heeft. Een groot deel van het
plangebied heeft hierdoor vanwege het bedrijventerrein een geluidsbelasting tussen de 50 en
55 dB(A). Een niet onaanzienlijk deel heeft zelfs een geluidsbelasting tussen de 55 en 60

dB(A).

3.4.2 Trillingen
Waardcrings kader
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.
Beschrijving
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 ais gevolg van trillingen
niet verminderen.

3.4.3 Lucht
Waarderingskader
Op nationaal en provinciaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd om luchtverontreiniging
te voorkomen en, zover deze aanwezig is, (zover als redelijkerwijs mogelijk is), terug te bren-
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gen. De doelstellingen hebben echter geen directe gevolgen voor het lokale niveau. Wel
worden vanuit de doelstellingen normen en richtwaarden geformuleerd waaraan gemeenten
zich hebben te houden. Dit geldt voor de componenten :
•
NO2 (stikstofdioxide);
•
CO (koolmonoxide);
•
CóHé (benzeen).
Voor het planbeschrijvingsgebied zal worden nagegaan in welke mate de grenswaarden worden overschreden. Deze grenswaarden zijn in de loop der jaren lager geworden.
Tatxl 3.9: wettelijk vastgestelde grenswaarden (Besluit luchtkwaliteit)
1992-1995
1995-1998
stof
1998-2000
jaar
150 //g/m 3
NO2
150//g/m 3
150//g/m 3
3
3
12.750
//g/m
CO
10.500//g/m
8.250 //g/m 3
20 //g/m 3
CéH«
15//g/m 3
10 ut/m1

vanaf 2000
135//g/m 3
6.000 //g/m 3
10 //g/m 3

Beschrijving
Studiegebied
Het planbeschrijvingsgebied 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 zijn 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.
Beschrijving
Voor de kern Roermond
In de verkeersmilieukaarten van de gemeente Roermond69 zijn per wegvak alleen de NO2
waarden opgenomen. Op wegvakken is (in 1992) nergens een overschrijding van de grenswaarde. Daarnaast wordt geconstateerd dat ook voor wat de CO-verontreiniging betreft er in
Roermond geen problemen zijn. Alle wegvakken blijven ver onder de grenswaarde.
Waardering
Door het niet voorkomen van een overschrijding van de grenswaarden voor NO2 en CO kan
uitgegaan worden van een goede luchtkwaliteitsituatie in Roermond.
AGV: Gemeente Roermond. Verkeersmilieukaarten, 1992
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Autonome ontwikkelingen
Als gevolg van de toename van het verkeer op de hoofdwegen zal de uitstoot van verontreinigende lucht eveneens toenemen. Doordat het voertuigenpark steeds 'schoner' wordt zal de
toename per voertuig minder zijn. Met behulp van het CAR model (Calculation of Airpollution from Roadtraffic70) zijn de toekomstige waarden berekend.
Tabel 3.10: luchtkwaliteit langs de belangrijkste wegen, autonome ontwikkeling71
wegvak
mvt/etm
NO:
weg
CO
Koninginnelaan
K. Doormanstraat - Donderbergweg
114
11.500
3.229
Koninginnelaan
Donderbergweg - St Wirosingel
24.000
136
5.053
Koninginnelaan - Keulsebaan
K. Doormanstraat
16.500
112
3.325
38.000
159
Si. Wirosingel
Koninginnelaan - Keulsebaan
6.134
Keulsebaan - Heinsbergerweg
1 4.000
St. Wirosingel
118
3.368
Keulsebaan
St Wirosingel - Van Riebeeckstraat
23.000
209
8.121
Keulsebaan
Van Heutszstraat - Energieweg
25.500
163
5.130
12.000
109
Keulsebaan
Randweg - Stationsstraat
2.138
Heinsbergerweg
Si- Wirosingel - Llnderweg (Melkki
22.500
1 18 2.594
]ulianalaan - Dorpsstraat (Melick)
Heinsbergerweg
18.500
109
2.241
Apollolaan - Kastanjelaan
Groenstraat
3.500
102
1.726

C«H6
6,1
11,5
6,1
15,3
6,5
23,7
12,5
2,7
4,0
3,0
1,6

In de autonome situatie worden de grenswaarden overschreden op de drukste wegen: Keulsebaan, St. Wirosingel en Koninginnelaan, met name voor NO2 (met 50%) en benzeen (met
140%).

3.4.4 Vervoer gevaarlijke 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.

70

Het CAR (Calculation of Airpollution from Roadtraffic) AMvB (Algemene maatregel van Bestuur)model is
een rekenmodel ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) ten behoeve van het vaststellen van de luchtkwaliteit in verkeerssituaties. Het uitgangspunt voor deze berekeningsmethode zijn de besluiten luchtkwaliteit koolstofmonooxide en lood, stikstofdioxide en benzeen waarin regels
zijn opgenomen betreffende de inventarisatie en vaststelling van de luchtkwaliteit.
71
Goudappel Coffeng, Tracé-/m.e.r-studie Oosttangent Roermond. Verkeerskundige werkzaamheden,
2000.
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Onderscheid wordt gemaakt naar:
•
individueel risico (IR): de kans per jaar dat 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 (lOVjaar);
•
IR-risico bestaande situaties grenswaarde kans 1 op de honderdduizend per jaar (10
Vjaar).
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.
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.
Beschrijving
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:
vanaf de Heinsbergerweg in noordelijke richting;
•
N293/Heinsbergerweg:
vanaf St. Wirosingel naar Duitsland;
•
N570/Keulsebaan:
vanaf St. Wirosingel naar 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 wegvakken72:
N280 Hom - St. Wirosingel (verbinding van St. Wirosingel richting A2);
N271 Roermond Noord - Jagershuis (verlengde van St. Wirosingel richting Venlo);
N293 St. Wirosingel - Posterholt (Heinsbergerweg richting Duitsland).

AVIV, Evaluatie risico's transport gevaarlijke stoffen Limburg, Deelrapport Weg, 1996.
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De beschouwde wegvakken van de 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 LF1 (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 . 1 1 : vervoersintenskeit per IPORBM-code per wegvak per jaar in vrachtwagenequh/alenten
(AVIV, 1 9 9 6 )
wegvak
GF3
LFJ
LF2
totaal
N2 80 Hom - St. Wirosingel
1.500
5.700
1.600
8.750
N271 Roermond Noord - Jagershuis
750
2.250
250
3.250
N293 St. Wirosingel - Posterholi
2.000
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 de 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 de N293.
Tabel 3.12: geschatte vervoersintensiteit per IPORBM-code per route per jaar in vrachtwagenequivalenten
GF3
LF1
LF2
totaal
route
St. Wirosingel (Koninginneln) - Keulsebaan
1.000
4.000
1.000
6.000
Heinsbergerweg (N293) - St. Wirosingel (tot Keulseb.)
0
2.000
250
2.2S0

Met de IPO Risico BerekeningsMethodiek73 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 A73 zal een stroom van doorgaand verkeer direct langs en door het
stedelijk gebied van Roermond leiden. De tunnel onder het Roerdal wordt opengesteld voor

AVIV, IPO RisKoBerekeningsMethodiek, 1997.
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vervoer van alle categorieën gevaarlijke stoffen74. Ter plaatse van de aansluiting Koninginnelaan op de A73 zal het verkeer van en naar de A73 geconcentreerd worden. Ditzelfde geldt
ook voor het vervoer van de gevaarlijke stoffen. De uitbreiding van het bedrijventerrein ten
zuiden van de Keulsebaan zal tot extra vervoer van gevaarlijke stoffen leiden.

3.4.5 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. I) 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:
• woningen (circa 60 in Kitskensdal en circa 400 tussen spoorlijn en Keulsebaan);
• scholen (lager beroeps-, middelbaar en speciaal onderwijs);
• voorzieningen (sportvelden, speeltuin, begraafplaats).
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.

Definitief besluit wordt voorjaar 2000 genomen door de Minister van Verkeer en Waterstaat.
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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 viadua 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 Kitskensberg) 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 Donderberg en 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 ontwikkelingen
Door het stijgen van de verkeersintensiteiten (zie paragraaf 3.2.1) zal de barrièrewerking van
de Keulsebaan, de St. Wirosingel en met name de Karel Doormanstraat sterk toenemen. De
aanleg van de A73 zal volgens de huidige planontwikkeling tussen de spoorlijn RoermondMönchengladbach en de Keulsebaan worden ondertunneld (bij aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) volgens alternatief E) en tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg
door een tunnel met een lamellendak lopen. Hierdoor geeft de A73 geen extra barrière
tussen de wijken de Kemp en Kitskensberg.

3.4.6 Visuele kwaliteit
Waarderingskader
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De visuele kwaliteit wordt beschreven als de kwaliteit van het uitzicht vanuit de in het studiegebied voorkomende woningen. De aanleg van een weg als de N293 (Oosttangent Roermond) met de bijbehorende werken en geluidwerende voorzieningen kan een negatieve invloed hebben op het uitzicht.
Beschrijving
Tussen het centrum van Roermond 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-giadbach, aan de westzijde door
de St. Wirosingel 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 woningen
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
Schöndeln en de begraafplaats. In deze wijk staan met name vrijstaande woningen.
Zowel langs de Eindstraat als langs de Dirksbergerweg liggen, geclusterd in 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 spooriijn 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 en 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 het uitzicht minimaal door
de aanleg van de A73, doordat deze ontwikkeling relatief ver van de woningen ligt. Dit met
uitzondering van de woningen aan de Kloosterweg; deze woningen liggen nabij de aansluiting
van de N293 (Oosttangent Roermond) op de A73.
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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 zuidelijke
uitbreidingswijk van Roermond. Zij behouden het vrije zicht in zuidoostelijke richting.

3.5 Ruimtelijke ordening
De beschrijving en 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. daarnaast is de structuur van het gebied van belang. Structuur wordt omschreven als de
ruimtelijke samenhang tussen de verschillende functies.

3.5.1 Functies
De belangrijkste functies binnen het studiegebied zijn:
werken en verkeer
bedrijven/industrie (zie onderdeel Economie, paragraaf 3.6);
agrarisch gebruik;
wonen;
recreatie;
leidingtransport.
Deze functies worden hieronder beschreven en gewaardeerd.
Waarderingskader
Uit het Streekplan Noord- en Midden-Limburg is een aantal beleidsdoelen gedestilleerd (paragraaf 2.2.6 ). Het benoemde waarderingskader sluit 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
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•

•

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.
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 (Kloosterweg 96). Tussen de Maasnielderbeek en de spoorlijn zijn de percelen in
agrarisch gebruik smal en klein, met name tussen de spoorlijn en de Heidebaan. Ten noorden
van de Maasnielderbeek zijn 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. Beide wijken bestaan grotendeel uit eengezinswoningen met een
aantal meergezinswoningen langs de rand van de wijk. In Kitskensberg staan twee flats midden in de wijk, waardoor de wijk in tweeën wordt gedeeld.
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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 in oostelijke richting. Op de hoek van de St. Wirosingel en de
Keulsebaan ligt een speeltuin 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 plangebied. 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 gastransportleiding: 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(verdeel)station, gesitueerd aan de Heidebaan, zijn diverse gasleidingen gesitueerd van zowel MEGA-Limburg als de Gasunie. De gasleidingen van MEGALimburg 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.

Hoofdstuk 3

95

BflO

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.
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 Kitskensberg als de wijk De Kemp zijn eenzijdig opgebouwd, waarvan sommige delen
een stempelachtige opzet hebben. De wijken kennen een tekort aan groen en speelvoorzieningen. In beide wijken is behoefte aan vernieuwing, mogelijk door sloop-nieuwbouw 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 ais recreatief uitloopgebied voor de stad Roermond.
Ook heeft het bosgebied Melickerheide/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 de A73 aangelegd langs
de oostkant van Roermond. In het gebied tussen de Maasnielderbeek, het bosgebied Melickerheide en Asenray blijven mogelijkheden bestaan voor de ontwikkeling van bestaande bedrijven.

BflO

96

Inhoudsopgjve

De melkveehouderij aan de Kloosterweg verliest een gedeelte van zijn gronden ten behoeve
van de aanleg van de A73, 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 boslocatie. Door de autonome
ontwikkelingen rest een smalle strook tussen de uitbreiding van Roermond en de uitbreiding
van Melick, die eventueel voor agrarische doeleinden gebruikt kan worden.
De agrarische bedrijven aan de Oude Keulsebaan zijn beide niet-grondgebonden bedrijven
(intensieve veehouderijen), waardoor verlies van grond geen tot weinig impact heeft op 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.

Hoofdstuk 3

97

BJIO

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
Streekplan.
In de Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide75 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, alsmede de locatie op de hoek van de St. Wirosingel en de Heinsbergerweg, aan
de St. Odgerusstraat.
In de genoemde Structuurvisie wordt uitgegaan van de aanleg van de A73 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 Streekplan Noord- en Midden-Limburg behoort het gehele studiegebied tot de
provinciale toeristisch-recreatieve structuur, met uitzondering van de woonwijk en het industrieterrein tussen de spoorlijn Roermond - Mönchengladbach en de Keulsebaan. Binnen de
toeristisch-recreatieve 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.

3.5.2 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 gedefinieerd 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 elementen zijn de bosgebieden en de Maasnielderbeek en naast liggende gronden,
Gemeente Roermond, Strucluurvisie voorde wijken De Kemp en Kjtskensberg/Heide, juni 1998:
vastgesteld door de gemeenteraad van Roermond d.d. 2 1 september 1 9 9 8 .
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maakt ook het agrarisch gebied deel uit van de groene elementen (aansluitend bij het
Streekplan Noord- en Midden-Limburg waarin het gebied behoort tot de landschappelijkagrarische structuur). Onder de stedelijke elementen wordt de aaneengesloten stedelijke
bebouwing (woonbebouwing, bedrijfsbebouwing) en de infrastructuur verstaan.
Beschrijving
Ruimtelijke samenhang ontstaat door een ruimtelijke relatie tussen gronden of tussen gronden en bebouwing. In het Streekplan Noord- en Midden-Limburg 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 stedelijk 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 het 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 Streekplan Noord- en Midden-Limburg behoort het gebied tussen de A73 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).
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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 het Streekplan Noord- en Midden-Limburg 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.

3.6 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 2.2.6 ); 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, in de vorm 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 en een ijzerbewerkingsbedrijf.
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In de hoek Keulsebaan - Oude Keulsebaan is een aantal veelal kleinere bedrijven gesitueerd,
waaronder twee agrarische bedrijven. Langs de Heinsbergerweg ligt een opslagplaats van de
provinciale waterstaat.
Industrieterrein Roerstreek
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 Roermond76.
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.
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%77 . 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 bedrijfsbezoeken78 blijkt dat in 1991 nog geen 30% van deze werknemers in Roermond woont, bijna 50% woont in Midden-Limburg (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
Oranjewoud (in opdracht van provincie Limburg), Strvctuurvisie Roermond-Roerdalen. Definitieve
versie, 1996.
Bron: Regionale Economische Ontwikkeling Midden-Limburg B.V.
Gemeente Roermond, Industrieterrein Heide-Roerstreek, verslag van de bedrijfsbezoeken voonaar
1991, I 9 9 1 .
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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 Streekplan 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' voor
(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 de A73), maar de
bereikbaarheid Iaat 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.
De regionale werkgelegenheidsgroei levert met name arbeidsplaatsen voor middelbaar en
hoger opgeleiden79. 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.
BRO, Marktconcept Bedrijvenpark Keulsebaan-Zuid, 1996.
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PROBLEEMANALYSE, DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN
4.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de knelpunten in het studiegebied beschreven die uit de beschrijving
van de huidige situatie en autonome ontwikkelingen naar voren zijn gekomen. Vervolgens
wordt de probleemanalyse uitgevoerd waarna tot slot de doelstelling voor de voorgenomen
activiteit worden gegeven.

4.2 Knelpunten en probleemanalyse
De knelpunten in het studiegebied doen zich met name voor in de toekomstige situatie. De
belangrijkste knelpunten zijn de volgende:
• verslechtering bereikbaarheid industrieterrein Roerstreek en de uitbreiding ten zuiden
van de Keulsebaan (samen genoemd bedrijventerrein Heide-Roerstreek);
•
verslechtering woon- en leefmilieu woonwijken de Kemp en Kitskensberg;
•
de afname van de natuurwaarde in het gebied als gevolg van de sterke versnippering in
de ecologische structuur dreigt door de ingrepen versneld te worden;
•
verlies karakteristiek landschapsbeeld door de aanleg van de de A73 en de verstelijking
ten zuiden van de Keulsebaan.
Autonome ruimtelijke ontwikkelingen
Voor het jaar 2020 worden de volgende ontwikkelingen voorzien in het studiegebied die
directe gevolgen hebben voor het verkeer, en daarmee het woon- en leefmilieu. Daarnaast
hebben deze ontwikkelingen met name gevolgen voor de natuur en het landschap.
Aanleg A 73
Door de aanleg van de A73 verandert de wegenstructuur van Noord- en Midden-Limburg.
Volgens afspraak wordt deze rijksweg voor het jaar 2008 opengesteld. Hiermee zal de bereikbaarheid van Roermond en omgeving veranderen. De A73 komt oostelijk langs Roermond te liggen, waardoor onder andere verkeer van de westelijke oever van de Maas wordt
aangetrokken. Tevens ontstaat een verhoogde verkeersdruk op het oostelijke lokale wegennet
van Roermond. Dit vraagt om een aantal wijzigingen aan de wegenstructuur van Roermond.
Verstedelijking ten zuiden van Keulsebaan
Het industrieterrein Roerstreek (met circa 5.700 arbeidsplaatsen) aan de Keulsebaan wordt
uitgebreid. Ten zuiden van de Keulsebaan is een uitbreiding in ontwikkeling van circa 60
hectare voor grootschalige, industriële en/of distributieve bedrijvigheid (extra 2000 arbeidsplaatsen). De bedrijven kennen een lage arbeids- en bezoekersintensiteit maar (door de aard
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van de bedrijven en de ligging) een hoge autoafhankelijkheid van personenauto's en/of
vrachtverkeer over de weg.
Tussen Roermond en Melick komen nieuwe woningen: 500 woningen bij Roermond, ten
westen van de Bronkweg - Eindstraat, en 200 woningen tegen de bebouwing van Melick,
oostelijk van de Linderweg.
Gevolgen voor het autoverkeer
In de volgende tabel zijn de toekomstige intensiteiten weergegeven voor de hoofdwegen in
het studiegebied met de grootste stijging van de intensiteiten van het autoverkeer. Voor de
toekomstige situatie is uitgegaan van het jaar 2020, circa 10 jaar na opening van de A 7 3 .
Tabel 4 . 1 : Intensiteiten in mvt/etm op hoofdwegen in Zuidoost-Roermond, autonome groei.
wegvak
weg
1995 80
2020 8 '
Koninginnelaan
Donderbergweg - St. Wirosingel
8.000
24.000
St. Wirosingel
Koninginnelaan - Keulsebaan
13.000
38.000
St. Wirosingel
Keulsebaan - Heinsbergerweg
7.000
14.000
Keulsebaan
t.h.v. Kitskensberg
14.500
25.500

Het huidige wegennet beschikt over onvoldoende capaciteit om dit verkeer te kunnen verwerken. Zonder maatregelen in het wegennet leidt deze stijging van intensiteiten dan ook tot
ernstige verkeersoverlast en afwikkelingsproblemen op het hoofdwegennet in en rond Roermond Zuidoost.
Probleemstellingen
Ontsluiting bedrijventerrein
De druk op het stedelijk hoofdwegennet zal na opening van de A73 en de geplande stedelijke ontwikkelingen verder toenemen. De St. Wirosingel en de Keulsebaan kunnen in hun
huidige vorm en eventueel in aangepaste vorm dit verkeer niet verwerken. Om het bedrijventerrein Heide-Roerstreek goed te kunnen laten functioneren is het waarborgen van de
bereikbaarheid vanaf de toekomstige A73 van eminent belang.
Probleemstelling:
1. Hoe kan de bereikbaarheid worden gewaarborgd tussen in ieder geval de A73 en het
bedrijventerrein Heide-Roerstreek?
Sluitend maken regionaal verbindend wegennet
In het regionaal verbindend wegennet ontbreekt een directe verbinding tussen de A73 en de
regionale provinciale wegen: de Keulsebaan (N570) en de Heinsbergerweg (N293). De
Provincie Limburg streeft, vanuit de organisatie van de mobiliteit, naar een directe verbinding tussen haar provinciale regionaal verbindende wegen en de A73. Deze wegen dienen

Goudappel Coffeng, Verkeersmodel zone Roermond, 24-8-1998.
Goudappel Coffeng, Tracénota/m. e. r. -studie Oosttangent Roermond, Verkeerskundige werkzaamheden,
2000
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over voldoende capaciteit te beschikken om het verkeersaanbod verantwoord te kunnen
verwerken.
Bij de aanleg van de A73 is één aansluiting voorzien waarop het gebied ten zuid-oosten van
Roermond kan ontsluiten, namelijk ter hoogte van de kruising Koninginnelaan-St. Wirosingel.
De huidige St. Wirosingel heeft voor het verkeer zowel een lokale, regionale als nationale
functie: onderdeel van de route N 2 7 I (Nijmegen-Echt) en een verbindingsfunctie voor de
provinciale wegen Keulsebaan (N570) en Heinsbergerweg (N293). De lokale functie van de
St. Wirosingel is een gevolg van de ligging in het stedelijk gebied van Roermond. Deze menging van functies (lokaal ontsluitend verkeer met oversteekbewegingen en regionaal doorgaand verkeer) is niet wenselijk vanuit een oogpunt van mobiliteit en de opbouw van een
eenduidig (regionaal) verbindend wegennet. Regionaal verbindende wegen dienen ter ontlasting van het lokaal bedienende wegennet. Verder mogen regionaal verbindende wegen in
principe niet overgaan in lokaal bedienende wegen.
Probleemstelling:
2. Hoe kan het regionaal verbindend wegennet aansluiten op de A73, zonder dat gebruik wordt gemaakt van het lokale wegennet en het autoverkeer vlot kan doorstromen?
Aantasting leefmilieu
Door de stijgende verkeersdruk vergroot de barrièrewerking van zowel de Keulsebaan als de
St. Wirosingel. Ook wordt het woon- en leefmilieu met name langs deze wegen slechter.
De gemeente Roermond wil de druk op de lokale wegen als gevolg van regionaal verkeer en
verkeer van en naar het industrieterrein Roerstreek verminderen. Dit verkeer snijdt een uitloper van het stedelijk gebied af van de rest van Roermond. Het betreft hier de wijk Kitskensberg met woningen, recreatieve voorzieningen en scholen die worden afgesneden door
de St. Wirosingel en de Keulsebaan van de wijk De Kemp.
Het tracé van de A73 loopt tussen de woonwijken De Kemp en Kitskensberg onder de St.
Wirosingel in een tunnel (tussen de spoorlijn en de Keulsebaan). Bij de gemeente Roermond
ligt de nadrukkelijke wens Kitskensberg en De Kemp zowel ruimtelijk, functioneel als in beleving met elkaar te verbinden. De wijk Kitskensberg wordt hiermee uit zijn isolement gehaald
en de wijk De Kemp wordt op een hoger niveau gebracht. Het verminderen van de verkeersfunctie van dit deel van de St. Wirosingel en Keulsebaan is onderdeel hiervan.
Probleemstelling:
3. Hoe kan de afsnijding door de St. Wirosingel en de Keulsebaan van woonwijk Kitskensberg worden verminderd en het leefmilieu hier op een aanvaardbaar niveau blijven of worden gebracht?
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Aantasting natuurwaarden
De ontwikkelingen die voortvloeien uit vastgesteld ruimtelijk beleid betekenen dat het areaal
waar actuele natuurwaarden liggen, verloren gaat wat elders gecompenseerd moet worden
danwei waarvoor de wettelijke afwegingskaders gevolgd moeten worden. Zowel vanuit
Roermond als vanuit Melick worden woningen gebouwd in het nu agrarische gebied tussen
deze twee kernen. Door de aanleg van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan
gaat agrarisch gebied met natuurwaarden verloren. Verder zal de aanleg van de A73 beslag
leggen op nu nog 'open' ruimte en daarmee tot biotoopverlies leiden.
Behalve het verlies aan oppervlakte van een gebied met natuurwaarde, betekenen de genoemde ontwikkelingen ook een verdere versnippering van de ecologische structuur, doordat
nieuwe barrières ontstaan binnen deze structuur. Daardoor zal het autonome proces van
ecologische waardevermindering versneld worden.
Probleemstelling:
4. Hoe kan de versnelde ecologische waardevermindering van natuurwaarden voorkomen worden?
Aantasting karakteristiek landschapsbeeld
Door de aanleg van de A73 zal het landschapsbeeld in het gebied worden aangetast. In het
provinciaal beleid wordt het noordelijke deel van het plangebied aangegeven als landschappelijke-agrarische structuur. Het zuidelijke deel van het plangebied wordt daarentegen aangegeven als stedelijke structuur. Dit heeft tot gevolg dat in dit deel grotere veranderingen in
het landschap zullen gaan plaatsvinden. Door de toekomstige woningbouwlocaties en de
uitbreiding van het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan zal het karakteristieke
landschapsbeeld verdwijnen door de sterke verdichting en verstedelijking.
Probleemstelling:
5. Hoe kan een verdere aantasting van het karakteristiek landschapsbeeld in het noordelijk plangebied worden voorkomen?

4.3 Doelstelling en uitgangspunten Oosttangent
Uit de voorgaande probleemanalyse komt naar voren dat met name in de toekomst in
Roermond Zuidoost 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 doorstroming van het
verkeer in het zuidoosten van Roermond, te realiseren.
Doelstelling Oosttangent:
•
De aanleg van een regionaal verbindende weg, ter sluiting van het regionaal verbindend wegennet, koppeling met het nationaal verbindend wegennet, ter ontsluiting van
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het bovenregionaal bedrijventerrein Heide-Roerstreek op het nationale en regionale
wegennet en ter ontlasting van het stedelijk wegennet waardoor een congestievrije,
duurzame, directe verbinding tussen het bedrijventerrein Heide-Roerstreek, de A/570,
de N293 en de A 73 gerealiseerd 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 N570 en N293
met de A73 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 het autoverkeer.
• Aantasting of vernietiging van waardevolle natuurgebieden, ecologische verbindingszones en gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Daar waar dit wegens zwaarwegende argumenten onvermijdelijk is en alternatieven ontbreken, worden verzachtende (mitigerende) maatregelen getroffen. Als dit niet of onvoldoende mogelijk is, dienen de verloren gegane
natuurwaarden te worden gecompenseerd.
Deze doelstelling en uitgangspunten kennen de volgende subdoelstellingen voor de ontwikkeling van de alternatieve oplossingen:
• verbetering van de verkeersafwikkeling op de verbindingen tussen de A73 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.
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Bovenstaande (sub)doelstellingen en uitgangspunten zijn gerelateerd aan de probleemstellingen. Bij de effectvergelijking van de alternatieven zal blijken in welke mate deze
(sub)doelstellingen en uitgangspunten verenigbaar zijn.
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Inhoudsopgave

5. DE ALTERNATIEVEN
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden 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. Deze worden beschreven in hoofdstuk 13.

5.2 Zoek ruim te voor alternatieven
In deze paragraaf wordt ingegaan op de aspecten die grotendeels de ruimte bepalen waarbinnen de oplossingen gevonden moeten worden: natuur, landschap en ruimtelijke inrichting
en ontwikkelingen. Bij het uitwerken van de alternatieven wordt zo veel mogelijk gestreefd
naar het voorkomen van aantasting van bepaalde waarden.

5.2.1 Randvoorwaarden en uitgangspunten voor tracering
Randvoorwaarden
De randvoorwaarden vormen de harde 'grenzen' waarbinnen de alternatieve tracés moeten
worden ontwikkeld.
De randvoorwaarden:
Aspect

Randvoorwaarden

Torikhting

Ruimtelijke
inrichting

Besuande bebouwingsconcentraues (buurtschap Heystert, Kitskensberg) handhaven.
Bestaande bedrijven langs Keubebaan handhaven.

Doorsnijding vereist grote financiële of procedurele offers.
Bij opheffen hoge kosten.

Besuande hoofdtra:ispontf Mirten handhaven.
Gereserveerde ruimte voor Beoiip-enpark.
Keubebaan Zuid en woningbouwlocatie Melkk
handhaven.

Bij verlegging hoge kosten.
Conform bestemmingsplannen.

Tijdsaspect

De N293 (Oosttangent Roermond; moet
opgeleverd zijn uiterlijk 31 12 2007

Bestuursovereenkomst LB 5846

Financiële middelen

Taakstellend budget van fl. 30 min

Bestuursovereenkomst LB 5846

Ruimtelijke
ontwikkelingen
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Uitgangspunten
De uitgangspunten zijn 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 van deze Tracénota-MER naar voren.
De uitgangspunten:
Aspect

Uitgangspunten

Toelichting

Wjtnr

Grondwaterconservering en handhaving van
grondwaterneutraal systeem.
Instandhouden watersysteem Maasnielderbeek.

Ter plaatse van ecologisch waardevolle gebieden.
Maasnielderbeek hydrologisch waardevol
systeem.

Geomorfologie

Bestaande hoogtelijnen handhaven.

Landschap

Dal Maasnielderbeek en beboste steilrand
behouden.
Behouden en versterken kleinschaligheid.

Gebiedsperspectief Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg, Streekplan.
Landschapsbeleidsplan Roerdalen.

Natuur

Actuele leefgebieden beschermde diersoorten
behouden.
PES (natte graslanden langs Maasnielderbeek,
bosgebieden) behouden.
Ecologische verbinding tussen Melickerheide en
Roerdal door bedrijventerrein handhaven.

Conventie van Bern, Habitatrichtlijnen en
Dassenbeschermingsplan.
Natuurcompensatieregeling provincie,
Streekplan.

Onaangetast laten van gebieden met hoge

Rijksbeleid.

Archeologie

Feitelijk in gebruik, Ecologische visie Roermond.

verwachtingswaarde.
Ruimtelijke
ontwikkelingen

Verkeerskundige
inpassing

«2

Aaneengesloten ruimte vrijhouden voor woningbouwlocatie Roermond.
Afstand houden tot (geplande) woonconcentraties.
Dwarsprofielen conform Beleidsnota Regionaal

Structuurvisie Roermond-Roerdalen (en
concept-ontwerp struauurvisie Roermond).
Wettelijke normen (o.a. Wet Geluidhinder,
besluit Luchtkwaliteit etc).

Verbindend Wegennet;
Alignement conform hoofdstuk IV Richtlijnen
Ontwerp Niet Autosnelwegen (RONA);
Zorgen voor een directe hoofdwegenstructuur
(zo kort mogelijk) met een hoog afwikkelingsniveau, waarvan vormgeving en inrichting
overeenstemmen met de functie van de weg
(duurzaam veilig);
Zo weinig mogelijk aansluitpunten op het
hoofdwegennet i.v.m. de verkeersveiligheid en
de doorstroming.
Realisatie van een fietsverbinding tussen de
geprojecteerde woningbouwlokaties van Roermond en Melick;
Ter hoogte van de aansluiting van de Koningin-

CROW, Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom, 1998.
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nelaan komt de aansluiting met de A73.
Maatregelen bij werken in uitvoering op nietautosnelwegen en wegen binnen de bebouwde
kom' 2 : 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.
Aantasting van woon- en leefmilieu (barrièrewerking, luchtverontreiniging, visuele hinder,
stank en geluidhinder) zo veel mogelijk beperken;
Tracés zo goed mogelijk stedenbouwkundig en
landschappelijke inpassen.

5.2.2 Uitgangspunten voor verkeer en inpassing
Verkeerskundige uitgangspunten
Alle alternatieven dienen te passen binnen de verkeerscompartimenten die de provincie
Limburg heeft opgesteld83. Het regionaal verbindend wegennet is 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 . 1 : comDartiim-nterinK verbindend wegennet provincie Limburg
kom
rijstroken
compartiment
uitwisseling met omgeving
verhouding intensiteit/capaciteit
binnen
beperkt
1x2
A2
max. 0,9
geen
binnen
A3
max. 0,7
2x2
B2
beperkt
max. 0,7
buiten
1x2
max. 0,7
buiten
Keen
2x2
B3

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 B3 van de Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet; het snelheidsregime bedraagt 80 km/uur;

Provincie Limburg, Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet, 1998.
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•

•

het 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 kom84: 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.

In de volgende tabel zijn enkele kenmerkende maten opgenomen voor de verschillende te
hanteren typen wegen.
Tabel 5.2: kenmerkende maten van de dwarsprofielen
buiten
Binnen of buiten bebouwde kom
Rijbaan in trottoirbanden
Nee
Ontwerpsnelheid
80 km/h
Aantal rijstroken
2x2
Rijstrookbreedte
3,I0m
7,20 m
Verhardingsbreedte
Middenberm
4,10m
Parallelweg
Fietspad (indien van toepassing)
2,00-3,00 m
4,50 m
Tussenberm (indien van toep.)
4,05 m
Zijberm
minimale horizonule boogstraal
280 m

buiten
nee
80 km/h
1 x2
3,l0m
8,40 m

2,00-3,00 m
4,50 m
3,45 m
280 m

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

5.3 Ontwikkeling alternatieven
5.3.1 Dwangpunten
Bij de ontwikkeling van de alternatieven moet rekening worden gehouden met de onderstaande dwangpunten:

•
•
•
•

de aslijn van de A73 conform het tracébesluit van 3 maart 1995;
de aansluiting van de N293 (Oosttangent Roermond) aan de A73-zuid is een vaststaand gegeven volgens het tracébesluit van de A73 d.d. 3 maart 1995;
hoeve Kloosterhof (rijksmonument) moet gehandhaafd blijven;
het MEGA gasstation aan de Heidebaan moet gehandhaafd blijven;
het braakliggend terrein tussen de Keulsebaan en de Heidebaan heeft als bestemming
verkeersdoeleinde (bestemmingsplan UPIO Heide vastgesteld door Gedeputeerde Staten

CROW, Maatregelen bij werken m uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom, 1998.
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•
•

van de provincie Limburg d.d. 26-01-1961 onder nr. 2587) en is bestemd voor de
N293 (Oosttangent Roermond);
de bestaande woningconcentraties (buurtschap Heystert en woonwijk Kitskensberg) mogen niet doorsneden worden;
de spoorlijn Roermond - Mönchengladbach wordt ongelijkvloers gekruist;

5.3.2 Referentiesituatie
De referentiesituatie is alternatief 0: geen structurele capaciteitsuitbreiding op het huidige
wegennet (de St. Wirosingel en de Keulsebaan). Deze wegen blijven dus in hun huidige vorm
(een rijbaan met twee rijstroken zonder parallelvoorzieningen) gehandhaafd.
5.3.3 Ontwikkeling alternatieven
De alternatieven worden behandeld uitgaande van het gestelde doel en de uitgangspunten
voor de N293 (Oosttangent Roermond) zoals deze in hoofdstuk 4 zijn weergegeven. Hierbij
is zo veel mogelijk rekening gehouden met de hiervoor genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten. In kaart B. 1 en de bijlage voor in dit rapport zijn de alternatieven weergegeven.
Alternatief A: opwaardering St. Wirosingel en Keulsebaan
Als eerste wordt een alternatief beschreven die nieuwe ingrepen in het landschap volledig
ontziet. Dit is gedaan door het huidige wegennet op te waarderen zodat het verkeer kan
doorstromen (alternatief A). Hiermee wordt voldaan aan het uitgangspunt om een verdere
aantasting van natuur en landschap te voorkomen.Alternatief A voldoet niet aan het uitgangspunt om het regionaal verbindend net te sluiten en de barrièrewerking met negatieve
gevolgen voor het leefmilieu op te heffen.
Aanleg nieuwe verbindingsweg: Oosttangent Noord
In de volgende alternatieven (B en C) worden de negatieve gevolgen voor het leefmilieu
beperkt door de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. Er komt een directe verbinding
(Oosttangent Noord) tussen de A73 en de Keulsebaan ter hoogte van het industrieterrein
Roerstreek. In dit alternatief worden de natuurgebieden (gegeven de harde belemmeringen
van woningen en bedrijven) zoveel mogelijk ontzien als tot aanleg van een nieuwe verbindingsweg wordt overgegaan. Door de bundeling met andere hoofdinfrastructuur wordt de
aantasting op het landschap relatief beperkt gehouden.
Alternatief B: bundeling langs A73 en spoorlijn, aansluitend op Keulsebaan
Dit alternatief gaat vanaf de aansluiting met de A73 langs de rijksweg naar het zuiden, vervolgens parallel langs de spoorlijn en sluit via een boog aan op de Keulsebaan. Voor de verbinding tussen de Heinsbergerweg en de Keulsebaan wordt in dit alternatief gebruik gemaakt
van het bestaande wegennet.
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Het volgende alternatief komt met name tegemoet aan het gestelde doel met betrekking tot
de bereikbaarheid van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. Ook wordt buurtschap Heystert niet geïsoleerd van het stedelijk gebied van Roermond, en de hinder voor de woningen
(geluid, lucht, visueel) wordt geminimaliseerd.
Alternatief C: door bos, aansluitend op Keulsebaan
Vanaf de A73 gaat dit alternatief oostelijk om buurtschap Heystert naar de Keulsebaan ter
hoogte van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. Dit alternatief doorsnijdt de natuurgebieden en de PES, maar geeft de meest directe verbinding tussen A73 en het bedrijventerrein
Heide-Roerstreek. Voor de verbinding tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg wordt
gebruik gemaakt van het bestaande wegennet.
Aanleg nieuwe verbindingsweg: Oosttangent Noord en Zuid
Uiteindelijk worden twee alternatieven (D en E) beschreven die met name tegemoet komen
aan de uitgangspunten ter verbetering van de leefbaarheid en het sluitend maken van het
regionaal verbindend wegennet. Ook wordt voldaan aan de wens van een goede bereikbaarheid van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. Ter aanvulling op de voorgaande alternatieven B en C wordt een verbinding gelegd (Oosttangent Zuid) tussen de Keulsebaan en de
Heinsbergerweg ter hoogte van de gemeentegrens tussen Roermond en Roerdalen. De St.
Wirosingel verliest zijn verbindende functie en wordt afgesloten van de Koninginnelaan.
Alternatief D: bundeling langs A73 en spoorlijn, aansluitend op Heinsbergerweg
Vanaf de aansluiting met A73 gaat dit alternatief parallel aan de rijksweg en de spoorlijn (als
alternatief B), en vervolgens ter hoogte van de gemeentegrens naar de Heinsbergerweg.
Alternatief E: door bos, aansluitend op Heinsbergerweg
Vanaf de aansluiting met de A73 gaat dit alternatief door het bosgebied naar de Keulsebaan
(als alternatief C) en langs de gemeentegrens naar de Heinsbergerweg (als alternatief D).

5.4 Uitwerking alternatieven
5.4.1 Werkgrenzen
De verplichting van de Provincie Limburg is om een nieuwe regionale verbinding aan te leggen tussen de nieuwe aansluiting van de A73 op 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 dan ook alleen de alternatieven met de aansluitingen op de zijwegen. De werkgrenzen komen overeen met het plangebied (zie kaart A.2).
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Optimalisatie tracé na keuze alternatief
In het Ontwerp Provinciaal Tracébesluit zal uit de in deze Tracénota-MER behandelde alternatieven één alternatief gekozen worden. Dit gekozen alternatief wordt dan verder 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 deze Tracénota-MER, zal een aanvullend onderzoek worden uitgevoerd naar dit betreffende aspect
binnen de voorbereiding van het voorontwerp bestemmingsplan.
Op en afritten A73
Op advies van de commissie voor de m.e.r. zijn de op- en afritten van de A73 onderdeel
van deze Tracénota-MER. De op- en afritten worden door Rijkswaterstaat aangelegd, de
initiatiefnemer van de Oosttangent is de provincie Limburg. Nadat de verschillende tracés
van de N293 {Oosttangent Roermond) zijn bepaald heeft Rijkswaterstaat verschillende varianten voor de op- en afritten opgesteld en vergeleken. Deze afweging is opgenomen in bijlage 2.
Aansluiting met A73
De vorm van de aansluiting met de A73 is in de basisvarianten conform het reeds in de
planvorming van de A73 opgenomen ontwerp. In de alternatieven C en E (de bosaltematieven) is dit de enige geschikte oplossing gebleken in een afweging die door Projectbureau
RW73 Zuid is uitgevoerd met betrekking tot de varianten van de aansluiting Koninginnelaan/Oosttangent op de A73 (bosvariant lin bijlage 2 van Projectbureau RW73 Zuid).
Voor de alternatieven B en D is een andere aansluitvorm gekozen die beter aansluit op het
tracé van de Oosttangent langs de A73. Het ruimtebeslag van de aansluiting richting de
Maasnielderbeek wordt hierdoor beperkt (bundelingsvariant 2 in bijlage 2 van Projectbureau
RW73 Zuid).
5.4.2 Uitwerking
Verwachte intensiteiten autoverkeer
Gebruik is gemaakt van het door Rijkswaterstaat ontwikkelde verkeersmodel dat voor het
MIT-pakket is gebruikt85. In bijlage 1 is hiervan een beschrijving opgenomen. Dit model is
enigszins verfijnd in het studiegebied. De door dit model gegenereerde verkeersintensiteiten
voor het jaar 2020 zijn gebruikt om de varianten te dimensioneren.
In bijgaande tabel zijn de resultaten van het verkeersmodel weergegeven voor de hoofdwegen in het plangebied. Deze cijfers geven aanleiding om in alternatief A de wegcapaciteit van
de Keulsebaan en de St. Wirosingel (tussen Koninginnelaan en Keulsebaan) te verhogen tot
twee rijbanen met twee rijstroken. De maximale capaciteit voor een enkele rijbaan met twee

Goudappel Coffeng, Tracênota/m.e.r-studie Oosttangent, verkeerskundige werkzaamheden, 2000
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rijstroken is circa 25.000 mvt/etm. Ook zullen voor de verwachte intensiteiten van de
Oosttangent Noord in de alternatieven B en C twee rijbanen met twee rijstroken nodig zijn.
Tabel 5.3: intensiteiten in mvt/etm in 2 0 2 0
wegvak
St. Wirosingel
St. Wirosingel
Heinsbergerweg
Heinsbergerweg
Keulsebaan
Keulsebaan

Koninginnelaan - Keulsebaan

38.000

Keulsebaan - Heinsbergerweg
SL Wirosingel - Linderweg

14.500
22.500
22.500
30.500
25.500

Linderweg • J.F. Kennedysingel
St. Wirosingel - Van Riebeeckstraat
Van Heutszstraat - Oosttangenl

Oosttangent

A73 - Keulsebaan

Oosttangent

Keulsebaan - Heinsbergerweg

m i m n i \ 13.000
15.000 10.500
22.500 21.500
22.500 21.500
• I M ' 1 ' 1 1 7.500
W.f.O'.>l 3.000
125.000

12.500
0
0
10.500
500
500
21.000 12.000 10.000
21.000 20.500 22.000
6.500 2.500 2.500
3.500 4.000 4.500
27.000 32.000 37.000 1
9.000 12.500

verklaring arcering:
^ ^ ^ ^ een rijbaan, twee rijstroken
| twee rijbanen, vier rijstroken

Verkeerskundige uitgangspunten
De verkeerskundige ontwerpuitgangspunten zijn verschillend bij ligging binnen en buiten de
bebouwde kom, met name door de verschillende ontwerpsnelheden die consequenties hebben voor de afwikkelingscapaciteit.
Alternatief A
In alternatief A worden de St. Wirosingel (wegvak Koninginnelaan - Keulsebaan) en de Keulsebaan (wegvak St. Wirosingel - komgrens) verdubbeld. Deze wegen houden de huidige
maximale snelheid van 50 km/h.
In alternatief A zijn verbeteringen in de verkeersinfrastructuur uitgevoerd om de capaciteit
en verkeersveiligheid van de wegvakken en kruispunten te vergroten, bijvoorbeeld door de
aanleg van parallelwegen, het aanpassen van kruispunten en het afsluiten van kleine zijwegaansluitingen waardoor het aantal conflictpunten op de hoofdwegen afnemen.
Alternatieven B, C, D en E
Binnen en buiten de bebouwde kom zullen de alternatieven voldoen aan de compartimenten
zoals aangegeven in de Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet. Gezien de verwachte
verkeersintensiteit wordt voor de Oosttangent Noord uitgegaan van twee rijbanen met voor
elke richting twee rijstroken. De Oosttangent Zuid kan volstaan met een enkelbaansweg met
twee rijstroken.
In de bundelingsaltematieven B en 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
de Mega gelegen aan de Heidebaan en het braakliggend terrein (met bestemming verkeersdoeleinde) 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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5.5 De tracéalternatieven
Op basis van voorgaande uitgangspunten zijn de tracés van de verschillende alternatieven
nader bepaald. Op kaart B.2 t/m B.7 zijn de alternatieven afgebeeld. De standaarddwarsprofielen zijn opgenomen in de kaarten B. 12 en B. 13. In hoofdstuk 13 worden de uitvoeringsvarianten beschreven.
Het uiteindelijk te kiezen alternatief wordt opgenomen in het regionaal verbindend wegennet
van de provincie Limburg.
Alternatief 0: referentie situatie
Het huidige wegennet, met de A73 opengesteld. In het verlengde van de Koninginnelaan wordt aangesloten op de A73. De St. Wirosingel tussen de Heinsbergerweg 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 de A73.
Alternatief A: opgewaardeerd wegennet
In dit alternatief wordt de situatie van alternatief 0 (het huidige wegennet) waar nodig
aangepast zodat een betere afwikkeling van het verkeer wordt verkregen. Gezien de
verkeersintensiteiten is een verdubbeling nodig van de St. Wirosingel (tussen Keulsebaan
en Koninginnelaan) en de Keulsebaan. De huidige erfontsluitingen op de Keulsebaan
worden alle opgevangen op parallelwegen aan de noord- en zuidzijde. De St. Wirosingel
kent geen erfontsluitingen.
Alternatief B: Oosttangent Noord, bundeling
In tegenstelling tot het vorige alternatief buigt de Koninginnelaan iets naar het zuiden
af. Vanaf de aansluiting met de A73 gaat het tracé zo dicht mogelijk langs de A73 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.
Alternatief C: Oosttangent Noord, door het bosgebied
In het verlengde van de Koninginnelaan wordt een korte verbinding aangelegd tussen de
aansluiting met de A73 en de Keulsebaan. Met een viaduct wordt de spoorlijn gekruist.
Alternatief C 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 Heide-Roerstreek..
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Alternatief D: totale Oosttangent, bundelingsalternatief
Noordelijk deel als alternatief B. Het zuidelijk deel 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 Heinsbergerweg in zuidelijke richting.
De nieuw te ontwikkelen fietsverbinding tussen de toekomstige woonwijk en Melick
wordt ongelijkvloers gekruist ten zuidwesten van het bosje aan de Ratommerweg: 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 noordwestzijde 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.
Alternatief E: totale Oosttangent, door het bosgebied
Noordelijk deel als alternatief C, zuidelijk deel als alternatief D.

5.6 Uitvoeringsaspecten
5.6.1 Kruisingen en aansluitingen met infrastructuur
In deze paragraaf worden de kruisingen met infrastructuur (zowel weg, spoor, water als
hoofdleidingen) en de aansluitingen met het onderliggend wegennet besproken.
Alternatief A
Algemeen
In dit alternatief wordt het bestaande wegennet opgewaardeerd. Om de doorstroming op
met name de St. Wirosingel en de Keulsebaan te bevorderen wordt het aantal aansluitingen
geminimaliseerd.
Aansluiting (verlengde) Koninginnelaan metA73
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Op de (verlengde) Koninginnelaan sluiten de westelijke op- en afritten aan middels een
kruispunt voorzien van verkeerslichten. De oostelijke op- en afritten sluiten beide vanaf het
noorden aan met een haakse bocht op de verlengde Koninginnelaan. Door deze haakse
bocht wordt het hiërarchisch verschil tussen rijks- en lokale weg duidelijk voor de weggebruiker.
Aansluiting St. Wirosingel met Koninginnelaan
Dit kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten. Het wordt een groot kruispunt met vijf
opstelstroken per naderingsrichting.
Kruising St. Wirosingel met spoorlijn Roermond- Mönchengladbach en Heidebaan
Hier wordt gebruik gemaakt het reeds aanwezige viaduct van de spoorlijn en Heidebaan dat
al geschikt is voor de verdubbeling van de St. Wirosingel.
Aansluiting St. Wirosingel met Keulsebaan
De zwaarste verkeersstromen op deze aansluiting lopen tussen de St. Wirosingel vanaf de
A73 en de Keulsebaan naar het bedrijventerrein Heide Roerstreek (circa 26.000 mvt/etm).
Een rotonde heeft (gegeven de beschikbare ruimte) te weinig capaciteit voor deze aansluiting
zodat een kruispunt nodig is. Fietsers langs de Keulsebaan en de St. Wirosingel moeten gelijkvloers over het kruispunt (voor een fietstunnel is ondergronds geen ruimte door de aanleg
van de tunnel van de A73 onder dit kruispunt, voor een fietsbrug is bovengronds geen ruimte door het grote benodigde ruimtebeslag om het hoogteverschil te kunnen overwinnen).
Om de doorstroming zo optimaal mogelijk te maken wordt de aansluiting op de volgende
wijze aangepast:
• afsluiten van de Keulsebaan in oostelijke richting De Kemp/binnenstad (totaal 3000
mvt/etm), hiervoor zijn andere alternatieven via de Karel Doormanstraat en de Koninginnelaan;
• vormgeven als T-aansluiting met de hoofdrichting St. Wirosingel (aansluiting A73) Keulsebaan (bedrijventerrein);
•
plaatsing van verkeersregelinstallatie.
Aansluiting Van Riebeeckstraat/Oude Keulsebaan
Deze aansluiting ligt op korte afstand (circa 100 m) van de aansluiting met de St. Wirosingel. Om een vlotte doorstroming te bereiken wordt deze aansluiting opgeheven. De woonwijk Kitskensberg behoudt de aansluiting via de meer in oostelijke richting gelegen Van
Heutszstraat. De Oude Keulsebaan wordt aangesloten op de parallelweg aan de zuidzijde van
de Keulsebaan.
Aansluiting Van Heutszstraat
Op deze aansluiting wordt de parallelweg aan de zuidzijde van de Keulsebaan aangesloten.
De aansluiting wordt voorzien van verkeerslichten. De parallelweg aan de noordzijde van de
Keulsebaan wordt indirect aangesloten via de Pieter Bothstraat.
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Aansluiting bedrijventerrein
Op deze toekomstige aansluiting worden ook de parallelwegen aangesloten. Op deze aansluiting komen verkeerslichten.
Kruising met leidingen
Ter plaatse van de St. Wirosingel kruisen zowel gasleidingen van de Gasunie, MEGALimburg en ter plaatse van de Keulsebaan ook leidingen van Solvay (pekeltransport), Defensie Pijpleiding Organisatie (hogedruk brandstofleiding) en Vrijvervaltransportleiding (Zuiveringschap Limburg) dit wegtracé. Nadere studie zal moeten uitwijzen welke maatregelen
eventueel uitgevoerd moeten worden ten gevolge van het toenemen van het aantal verkeersbewegingen en dus de toename van de verkeersbelasting. Deze maatregelen kunnen bestaan
uit het verzwaren of het dieper leggen van de leidingen.

N293 (Oosttangent Roermond)
Algemeen
De Oosttangent (alternatieven B, C, D en E) krijgt alleen aansluitingen op de hoofdwegenstructuur:
•
Koninginnelaan-A73 (alternatieven B C, D en E);
• Keulsebaan (alternatieven B C, D en E);
• Heinsbergerweg (alternatieven D en E).
Op de tussenliggende wegvakken kruisen enkele relaties ongelijkvloers.
Aansluiting met A 73
De vorm van de aansluiting met de A 7 3 is in de basisvarianten conform het reeds in de
planvorming van de A73 opgenomen ontwerp, in de alternatieven C en E (de bosalternatieven) is dit de enige geschikte oplossing gebleken in een afweging die door Projectbureau
RW73 Zuid is uitgevoerd met betrekking tot de varianten van de aansluiting Koninginnelaan/Oosttangent op de A73 (bosvariant 1 in bijlage 2 van Projectbureau RW73 Zuid).
Voor de alternatieven B en D is een andere aansluitvorm gekozen die beter aansluit op het
tracé van de Oosttangent langs de A 7 3 . Het ruimtebeslag van de aansluiting richting de
Maasnielderbeek wordt hierdoor beperkt (bundelingsvariant 2 bijlage 2 van Projectbureau
RW73 Zuid).

Alternatief B
Aansluiting met A73
De (verlengde) Koninginnelaan verschuift iets naar het zuiden ten opzichte van alternatief A.
De (verlengde) Koninginnelaan eindigt met een T-aansluiting, waarop de op- en afritten
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vanuit het noorden aansluiten, en de N293 (Oosttangent Roermond) vanuit het zuiden
aansluit. Hier komen verkeerslichten.
Kruising met Maasnielderbeek
Het streven van Rijkswaterstaat is om hier een duiker aan te leggen die bestemd is voor watergebonden fauna. Ditzelfde uitgangspunt geldt voor de N293 (Oosttangent Roermond) in
de alternatieven B en D.
Kruising met Heidebaan en Heystertbaan
Door de aanleg van de A73 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.
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 Mega-Limburg. Daarnaast
worden ter plaatse van het viaduct over de spoorlijn ook leidingen van Solvay (pekeltransport), 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 gas(verdeel)station (aanpassing kost vele miljoenen guldens);
•
in verband met het kruisen van de leidingen door het wegtracé zal afhankelijk van de
tunnel of viaduct variant respectievelijk de leiding(en) verzwaard, verlegd of omgelegd of
geboord moeten worden;
•
in verband met de vrije ruimte, die circa 5 m bedraagt, zullen zowel de leidingen van de
Gasunie als MEGA-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 middels een viaduct (in hoofdstuk 13 wordt een uitvoeringsvariant 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 noor-

Hoofdiuik 5

121

BflO

den van het gasstation en gaat vervolgens noordelijk evenwijdig langs het tracé van de N293
(Oosttangent Roermond) naar de Keulsebaan (alleen fiets).
Aansluiting met Keulsebaan
De Oosttangent Noord loopt vloeiend over in de Keulsebaan Oost. Fietsers kruisen gelijkvloers. Hier komen verkeerslichten.
Alternatief C
Aansluiting met A73
De N293 (Oosttangent Roermond) komt in het verlengde van de Koninginnelaan te liggen.
De geplande ligging van de A73 is uitgangspunt. Op de aansluiting met de op- en afritten
van de A73 komen verkeerslichten.
Kruising met Terbaanseweg
De Terbaanseweg kruist het tracé van de N293 (Oosttangent Roermond). Door de hoge
ligging van de aansluiting met de A73 ligt ook de Oosttangent hier hoog, zodat de Terbaanseweg met een viadua onder de N293 (Oosttangent Roermond) kan kruisen. De Terbaanseweg blijft zo toegankelijk voor auto, fiets en landbouwverkeer.
Kruising met Maasnielderbeek en Maasmeander
De Oosttangent kruist met een brug de Maasnielderbeek en de naastliggende Maasmeander
met droge oevers langs het water. De aanwezige fauna kan 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 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
middels een viaduct. De huidige fietsroute via de Heidebaan naar de Keulsebaan blijft op
deze manier intact. In hoofdstuk 13 is een uitvoeringsvariant opgenomen waarin de Oosttangent de spoorlijn en Heidebaan kruist door een tunnel onder de spoorlijn.
Aansluiting met Keulsebaan
Als alternatief B.
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Alternatieven D en E
Het noordelijk deel van de alternatieven D en E is gelijk aan de alternatieven B en C, de
uitvoeringsaspecten van het noordelijk deel zijn hier dus ook gelijk aan. Van het zuidelijk deel
is één tracéaltematief: in de alternatieven D en E is deze dus gelijk.
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 met Oude Keulsebaan
De Oude Keulsebaan (onverhard) wordt afgesloten ter hoogte van de N293 (Oosttangent
Roermond). Via een omrijroute naar het kruispunt met de Keulsebaan blijft de Oude Keulsebaan 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 de
mogelijkheid wordt geboden om op maaiveldniveau de N293 (Oosttangent Roermond) te
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 (vrijvervaltransportleiding). 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.
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5.6.2 Verkeersafwikkeling op aansluitingen met A73 en Koninginnelaan
De verkeersintensiteiten op de Koninginnelaan ter hoogte van de aansluitingen met de A73
en St. Wirosingel zijn hoog. Hier is nader onderzoek80 uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling
op deze kruispunten om te bezien of de voorgestelde oplossingen in de alternatieven voldoende zijn om het verkeer te kunnen verwerken. In de berekeningen is uitgegaan van het
niet opnemen van fietsoversteken in de verkeerslichtenregeling, zodat de beschikbare tijd
volledig door het autoverkeer kan worden benut. De conclusie van dit onderzoek was dat in
alle alternatieven het autoverkeer verwerkt kan worden, maar dat in de alternatieven O en A
het kruispunt St. Wirosingel-Koninginnelaan zo groots moet worden uitgevoerd dat dit praktisch niet haalbaar is.
In de alternatieven 0 en A is een lange cyclustijd (105 seconden) nodig om het verkeer op
het kruispunt St. Wirosingel-Koninginnelaan te kunnen verwerken. Hiervoor is een groot
kruisingsvlak benodigd met voor elke naderingsrichting vier tot zes opstelstroken.
Alternatief E heeft de kleinste benodigde cyclustijd (55 seconden op alle aansluitingen).

5.6.3 Verticaal alignement
Alternatief A
In alternatief A komt de rijbaan op de bestaande hoogtes van de rijwegen te liggen. Dit
houdt in dat de wegen op alle onderdelen op maaiveldniveau liggen, met uitzondering van
de kruising met de half verdiepte onderdoorgang van de St. Wirosingel onder de spoorlijn
Roermond - Mönchengladbach. De vermelde maten zijn niet de definitieve maten. In de
uiteindelijke besteksuitwerking worden de definitieve maten vastgesteld.
Alternatieven B en C
De alternatieven van de Oosttangent volgen zo veel mogelijk het maaiveld. Hierbij wordt
uitgegaan van twee dwangpunten voor de volgende hoogteliggingen:
• aansluiting op Koninginnelaan ter hoogte van A73 (N293 (Oosttangent Roermond) op
28,4 m + NAP);
• spoorlijn Roermond- Mönchengladbach viaduct: spoorlijn op 27,8 m + NAP, doorrijhoogte 5,8 m, constructiehoogte brugdek 1,0 m (N293 (Oosttangent Roermond) op
34,6 m + NAP).

Alternatief B
In alternatief B ligt hei tracé in de rivierdalbodem tussen de aansluiting met de Koninginnelaan en de Maasnielderbeek. 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
86
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2000
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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.
Alternatief B kent nog een extra dwangpunt ten opzichte van alternatief C: 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 het tracé naar een hoogte van
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).
Alternatief C
In alternatief C ligt het tracé in een rivierdalbodem ten noorden van de Maasnielderbeek.
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
maaiveld niveau geheel te volgen. Dit is niet passend bij de ontwerp-uitgangspunten 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 op een dijklichaam van 5 tot 6 m hoogte
(waarin opgenomen een brug om de Maasnielderbeek 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).
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Alternatieven D en E
Het noordelijk deel van de alternatieven D en E is gelijk aan de reeds behandelde alternatieven B en C.
Het zuidelijk deel van de alternatieven D en E is gelijk aan elkaar. Dit deel wordt hier besproken.
Het zuidelijk deel van de alternatieven D en E 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 zandüchaam 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).

| BflO

126

Hoofdstuk 5

5.6.4 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 deze route
in stand te houden.
In het voorlopige ontwerp van Rijkswaterstaat van de aansluitingen met de A73 is een fietsroute opgenomen ten zuiden van de (verlengde) Koninginnelaan over de A73. Op het
kruispunt Koninginnelaan-St. Wirosingel en de aansluitingen met de A73 zijn de fietsers
opgenomen in de verkeerslichtenregeling. Gezien de hoge verkeersbelastingen op dit kruispunt en de aansluitingen met de A73 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. In de capaciteitsberekeningen voor deze TracénotaMER is dan ook uitgegaan van het niet opnemen van de fietsroute over de A73 zuidelijk
langs de (verlengde) Koninginnelaan. Dit afwijkende uitgangspunt, vergeleken met het ontwerp van Rijkswaterstaat, komt voort uit verschillende uitgangspunten die bij de capaciteitsberekeningen zijn gehanteerd (zie bijlage 3).
Voor de fietsers moeten dus alternatieve routes worden gevonden. Dit kan via de Donderbergweg (door de wijk Donderberg) en via de Heidebaan (via de ongelijkvloerse oversteek
over de A73 langs de spoorlijn), zie kaart C.20.
Om de N293 (Oosttangent Roermond) te kruisen in de bosaltematieven C en E wordt
gebruik gemaakt van de Heidebaan langs de ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn. In de
bundelingsalternatieven 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 naar de Keulsebaan.
In de ontwerpen voor deze Tracénota-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.

5.6.5 Verlichting
De Oosttangent zal ter plaatse van aansluitingen voorzien worden van verlichting. In het
bundelingsalternatieven B en D zal het wegvak langs de spoorlijn en de aansluitende krappe
bogen verlicht moeten worden in het kader van de verkeersveiligheid. Volgens de RONArichtlijnen moeten de bogen van de bosaltematieven C en E 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.

5.6.6 Mitigerende maatregelen
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De tracéalternatieven en -varianten worden ontworpen inclusief voorzieningen die bij voorbaat reeds de milieuschade beperken, de mitigerende maatregelen. Deze voorzieningen zijn:
•
geluidswerende voorzieningen;
•
faunavoorzieningen;
•
voorzieningen voor water.
Geluidswerende voorzieningen
In de alternatieven zal op een aantal plaatsen de maximaal toegestane geluidsbelasting worden overschreden87. Maatregelen aan de bron zijn niet haalbaar. Derhalve wordt bij de
woonwijken de geluidsbelasting met schermen of wallen verminderd.
Voorzieningen voor de fauna
Het beleid is gericht op het ontwikkelen en instandhouden van een ruimtelijk stabiele hoofdstructuur. De mogelijkheid tot uitwisseling van soorten is daarbij een belangrijke factor.
Daarom worden in de alternatieven voorzieningen opgenomen:
•
voorzieningen voor het handhaven van de natte verbinding in de Maasnielderbeek, in de
alternatieven B en D uitgevoerd met een duiker voor watergebonden fauna (gelijk aan de
naastgelegen A73), in de alternatieven C en E 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 defietspadente kunnen laten kruisen;
•

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

Bovenstaande mitigerende maatregelen zijn uitgangspunt voor het nog op te stellen 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 oppervlaktewater.
Dit betekent het volgende voor de verschillende alternatieven:
•
Alternatief A: aangezien op veel plaatsen langs de verhardingen van de Keulsebaan de
ruimte ontbreekt om rechtstreekse afstroming en infiltratie van hemelwater in bermen en
bermsloten te laten plaatsvinden, zal de aanleg van infiltratieriolen en/of infiltratiekoffers
•7

!n het Akoestisch onderzoek Tracénota-MER N293 (Oosttangent Roermond), rapportnr. 82101505, 2000,
is hieraan aandacht besteed. Het betreft overschrijdingen zowel in het kader van het regime 'nieuwe situaties'
(voorkeursgrenswaarde en maximale toegestane hogere grenswaarde) en het regime 'reconstructiesituaties' (afgeronde toename van 2 dB(A) of meer).
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voor de Keulsebaan (met vuilafvangende voorzieningen) overwogen kunnen worden (er
zullen randvoorwaarden als gevolg van het Lozingsbesluit Bodembescherming gesteld
worden). Langs de St. Wirosingel zullen, voor zover nog niet aanwezig, zaksloten (met
overstort op het oppervlaktewater minder dan eens per 25 jaar) aangelegd worden. Infiltratie kan hier in bermen en sloten plaatsvinden.
• Alternatieven B, C, D en E: 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 zal zijn 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, onderhoudsmaatregeien (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.
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5.7 Kosten
Per alternatief zijn de kosten geraamd88 (prijspeil 1999, marge 25%) op basis van hoeveelheden en eenheidsprijzen. In bijlage 4 is een opsomming opgenomen van de onderdelen van
de kostenraming. In de volgende tabellen is de rangorde weergeven van de kosten van de
alternatieven. Rangorde nummer 1 is het duurste alternatief, 6 is het goedkoopste alternatief.
Tabel 5.4: rangorde geraamde kosten per alternatief

WBÊ
Nul

Kosten

6

v.v
nul +

bundeling

bos

5

2

4

I'S

bundeling
1

bos

3

In het bovenstaande overzicht zijn niet meegenomen de extra vervoerskosten ten gevolge van
de grotere lengte van het bundelingsaltematieven (B en D) t.o.v. de bosaltematieven (C en
E). De bundelingsaltematieven (B en D) zijn +/- 630 m langer dan de bosaltematieven (C
en E). Deze vervoerskosten zijn de toerekenbare kosten, feitelijk zijn de kosten hoger omdat
algemeen maatschappelijke kosten (o.a. milieukosten) niet in de tabel zijn verdisconteerd.
De extra vervoerskosten zijn te bepalen aan de hand van de onderstaande formule.
extra vervoerskosten per jaar: intensiteit in mvtg/etmaal'

lengte wegvak in km ' kilometerprijs in gld ' aantal

dagen per jaar.
Tabel 5.5: vervoerskosten bundelingsaltematief t.o.v. het bosaltematief
alternatief
intensiteit in
lengte
L— m » aantal dagen vervoerskosMn M"p
. ao
mvtg/etmaal
wegvak in
per |aar"
ten per
|d
km
'"8
(aar/min.
Bundeling (B)
25000
0.63
0.60
300
2.80 gld
Bundeling (D)
34000
0.63
0.60
300
3.90

opmerking

ten opzichte van alternatief C
ten opzichte van alternatief E

Projecteren we deze kosten op het jaar 2020 dan bedragen deze kosten:
•
bundelingsaltematief B: 12 jaar * 2.80 min. = 33.60 min. (t.o.v. alternatief C);
•
bundelingsaltematief D: 12 jaar * 3.90 min. = 46.80 min. (t.o.v. alternatief E).

M
19

Bron: provincie Limburg, 2000
indicatief aantal dagen per jaar, provincie Limburg
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6. GEHANTEERDE METHODIEK EFFECTBESCHRIJVING
6.1

Methodiek effectbeschrijving

In de volgende hoofdstukken worden de effecten van de alternatieven en uitvoeringsvarianten beschreven.
De indeling van de paragrafen is als volgt:
•
eerst worden de criteria genoemd, op grond waarvan de effecten worden beschreven;
•
daarna volgen de beschrijvingen van de effecten voor de alternatieven (de basisvarianten) en eventuele relevante uitvoeringsvarianten (de uitvoeringsvarianten worden telkens
vergeleken met de basisvariant);
6.2 Kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de alternatieven
In hoofdstuk 12 worden de eindresultaten van de verschillende aspecten als volgt weergegeven:
•
per thema worden de aspecten in tabelvorm weergegeven (kwantitatief en kwalitatief);
•
voor de alternatieven wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de meest relevante aspecten.
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EFFECTBESCHRIJVING VERKEER
7.1 Inleiding
De effectbeschrijving van het thema Verkeer bestaat uit de volgende onderdelen:
• verkeersafwikkeling en bereikbaarheid;
• openbaar vervoer;
• fiets;
• verkeersveiligheid.
De effecten op de externe veiligheid (vervoer gevaarlijke stoffen) en de barrièrewerking volgen bij het thema Woon- en Leefmilieu.

7.2 Bereikbaarheid en verkeersafwikkeling
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.
Eerst wordt een beschrijving van de verkeersstromen gegeven, vervolgens worden de afzonderlijke aspecten behandeld.

7.2.1 Beschrijving verkeersstromen
De verschillende alternatieven zijn gesimuleerd met een verkeersmodel (beschrijving en uitgangspunten verkeersmodel zie bijlage 1). De alternatieven worden telkens vergeleken met
de referentiesituatie: alternatief nul waarin de A73 is aangelegd en de uitbreiding van het
industriegebied en de woningen is uitgevoerd. Wegen zijn slechts behandeld als de intensiteit
van het autoverkeer in één of meerdere van de alternatieven significant afwijkt van de referentiesituatie. Dit is het geval bij een (arbitrair vastgestelde) toename van meer dan 30 procent of een afname van meer dan 20 procent ten opzichte van de referentiesituatie. Deze
wegen vormen samen het studiegebied (kaart C.3).
In de volgende tabel zijn de intensiteiten op de belangrijkste wegvakken in het studiegebied
weergegeven. In bijlage 5 en kaart C.7 t/m C l 2 is een volledig overzicht gegeven.
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Tabel 7 . 1 : m o d e l u i t k o m s t e n ' 0 intensiteiten motorvoertuigen
alternatief
Wegvak
IN! V
nul
Donderbergweg - Sl- Wirosingel
Koninginncljjn
24.000
Koninginnelaan
St Wirosingel - A73
43.500
K. Doormanstraat
Kempweg - Keulsebaan
16.500
Koninginnelaan - Keubebun
38.000
SL Wirosingel
SL Wirosingel
Keulsebaan - Heinsbergerweg (N293)
14.000
Keulsebaan
SL Wirotingel - Van Riebeeckstrjat
30.500
Heidebaan - Energieweg
Keulsebaan
25.500
St Wirosingel - Linderweg (Melick)
22.500
Heinsbergerweg
A73 - Keubebun
Oostungent
Oostungent
Keulsebaan - Heinsbergerweg

per etmaal belangrijkste w e g v a k k e n per
A
24.500
45.000
15.500
39.500
15.000
31.500
26.000
22.500

B
26.000
41.000
18.000
13.000
10.500
7.500
28.000
21.000
25.000

C
26.000
40.500
18.000
12.500
10.500
6.500
29.000
21.000
27.000

D
28.500
38.500
21.000
0
500
3.000
28.000
12.000
34.000
9.000

E
29.500
39.500
18.500
0
500
3.500
29.500
10.000
39.000
12.500

Om de vergelijking met het nulalternatief inzichtelijk te maken zijn in de volgende tabel de
intensiteiten vergeleken door middel van indexering (de intensiteit van het nulaltematief is
op 100 gesteld). Alleen de wegvakken waarop de wijzigingen ten opzichte van het nulalternatief groter zijn dan de genoemde percentages zijn vermeld. In bijlage 5 is een volledig
overzicht van de belangrijkste wegvakken weergegeven.
T a b e l 7 . 2 : geïndexeerde i n t e n s i t e i t e n vergeleken met het n u l a l t e m a t i e f (alleen w e g v a k k e n met g r o o t s t » veranderingen.
WesTVJr.
nul
veg_
K. Doormanstraat
K. Doormanplein
Terbaanseweg
Donderbergweg
St. Wirosingel
St. Wirosingel
St. Wirosingel
Keulsebaan
Keulsebaan
Keulsebaan
Van Heutszstraat
V . Riebeeckstraat
Heinsbergerweg
Heinsbergerweg
Dorpsstraat
Groenstraat

Kempweg - Keulsebaan
Celebesstr - SL Wirosingel
Bredeweg - Donderbergweg
Terbaanseweg - Koninginnelaan
Koninginnelaan - Keulsebaan
Keulsebaan - Heinsbergerweg (N293)
Heinsbergerweg (N293) - Heinsbergerweg
K. Doormanstraat-Kempweg
SL Wirosingel - Van Riebeeckstraat
Van Heutszstr - Oostungent
Keulsebaan - Van Starkenborghstraat
Keulsebaan- Van Surkenborghsiraat
Parklaan - Scheidingsweg
SL Wirosingel • Linderweg
Heinsbergerweg- Parklaan (Melick)
Apollouan - Kasunjelaan (Melick'

< 80% t.o.v. nul

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

95
97
98
100
104
104
99
96
103
102
228
6
99
100
98
99

110
94
142
147
33
72
85
50
22
14
94
94
86
94
83
68

111
95
142
147
34
72
85
50
24
12
94
94
86
94
84
71

114
75
226
253
0
2
63
100
8
17
90
90
76
44
78
61

130
91
230
247
0
2
65
123
9
16
8/
87
78
54
98
66

> 1 3 0 % t.o.v. nul

Enkele wegen die geen onderdeel zijn van de hoofdwegenstructuur krijgen een relatief grote
wijziging in de verkeersintensiteit zodat ze onderdeel gaan uitmaken van het studiegebied. Dit
zijn de Terbaanseweg, Donderbergweg, Van Heutszstraat, van Riebeeckstraat, Heinsbergerweg, Dorpsstraat en Groenstraat. In de verdere behandeling worden deze wegen niet specifiek afzonderlijk behandeld. Doordat ze onderdeel zijn van het studiegebied zijn ze integraal
opgenomen in de onderdelen verkeersveiligheid, geluid en luchtkwaliteit. Tevens zijn deze
wegen, voorzover relevant, opgenomen in het onderdeel aanbevelingen (paragraaf 15.4.1).
Vergelijking alternatieven
90

Goudappel Coffeng, Tracé-Zm.e r -studie Oosttangent Roermond, Verkeerskundige
werkzaamhe-den,
2 0 0 0 ; de intensiteiten van auto's en vrachtauto's zijn omgerekend naar motorvoertuigen per etmaal; dit geldt voor
alle tabellen die betrekking hebben op de rapporten van de verkeerskundige werkzaamheden van Goudappel Coffeng.
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Alternatief A
In alternatief A zijn geen grote verschuivingen in de verkeersintensiteiten. Alleen de Van
Heutszstraat in de wijk Kitskensberg wordt drukker door het afsluiten van de Van Riebeeckstraat, maar de Van Riebeeckstraat wordt hierdoor rustiger.
Alternatieven B en C
De verschillen tussen de alternatieven B en C zijn minimaal. De tabel laat zien dat in de alternatieven met de Oosttangent de Terbaanseweg en de Donderbergweg door de wijk Donderberg duidelijk meer verkeer te verwerken krijgen (circa +50%). Hier treedt een verschuiving van de verkeersstromen op: verkeer dat in de referentiesituatie vanuit De Kemp via
het Karel Doormanplein en de Keulsebaan naar het bedrijventerrein Heide-Roerstreek reed
doet dat in alternatieven met de Oosttangent-Noord via de route Karel DoormanstraatTerbaanseweg-Donderbergweg-Koninginnelaan-Oosttangent-Noord.
De St. Wirosingel wordt sterk ontlast, met name tussen de Koninginnelaan en de A73 (circa
-65%). Dit geldt ook voor de Keulsebaan (tussen de St. Wirosingel en de Oosttangent):
circa -75 tot - 90%. Lichtere dalingen (circa - 30%) doen zich voor op de Keulsebaan door
de wijk De Kemp, de Heinsbergerweg-Kapellerlaan, en de Groenstraat (Melick).
Alternatieven D en E
De verschillen tussen de alternatieven D en E zijn beperkt.
De toename van de intensiteiten op de Donderbergweg en Terbaanseweg door de wijk Donderberg is groot: tussen de 125% en 150% ten opzichte van het nulaltematief (van circa
3.500 naar circa 8.000 mvt/etm). Op de Karel Doormanstraat stijgen de intensiteiten in
alternatief E met 30%. Verkeer uit De Kemp naar de A 7 3 dat in de andere alternatieven
via de St. Wirosingel rijdt, gaat in deze alternatieven binnendoor via de Donderbergweg en
de Terbaanseweg.
Door het afsluiten van de St. Wirosingel (tussen de Koninginnelaan en de Keulsebaan) dalen
ook de intensiteiten op de St. Wirosingel tussen de Heinsbergerweg en de Keulsebaan (98%). Ook de verkeersbelastingen dalen op de Keulsebaan (tot de Oosttangent) met circa
80 tot 90% en op de Heinsbergerweg (tussen de St. Wirosingel en de Oosttangent) rond de
50%.
De intensiteiten dalen met 20 tot 30% op de Heinsbergerweg-Kapellerlaan en met 30% tot
40% op de Groenstraat (Melick).
Er zijn verschillen tussen de alternatieven D en E: de routes Bredeweg - Karel Doormanstraat
- Karel Doormanplein en de Keulsebaan door de wijk De Kemp is in alternatief E circa 2 0 %
drukker. De N293(Oosttangent Roermond) volgens alternatief D heeft een verkeersintensiteit van 34000 mvt/etm. terwijl alternatief E een verkeersintensiteit heeft van 39000
mvt/etm. Dit houdt in dat alternatief E, voor het weggedeelte tussen de A73-zuid en de
Keulsebaan, ca. 1 5% drukker wordt dan alternatief D
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7.2.2 Directheid regionale hoofdwegenstructuur
Criteria
Een directe hoofdwegenstructuur leidt tot geleiding van het gemotoriseerde verkeer (auto's,
vrachtauto's en openbaar vervoer). Het gemotoriseerde verkeer kan vlot doorstromen.
Hierdoor wordt het aantrekkelijker om de hoofdwegen te gebruiken waardoor het (onveiliger) onderliggend (lokale) wegennet minder wordt gebruikt, conform het algemeen verkeersbeleid. Dit komt tot uitdrukking in het aantal voertuigkilometers op dit onderliggend
wegennet. Een directe hoofdwegenstructuur wordt dus gekenmerkt door een zo kort mogelijke reistijd tussen belangrijke herkomst en bestemmingspunten.
Effectbeschrijving
Bij een zo kort mogelijke lengte van de wegen tussen de volgende belangrijke herkomst- en
bestemmingspunten wordt een directe hoofdwegenstructuur bereikt:
• de aansluiting met de A73;
• het bedrijventerrein Heide-Roerstreek (kruispunt Keulsebaan - Energieweg);
• de Heinsbergerweg (N293) ter hoogte van Melick.
Bij het bepalen van de directheid van het wegennet is geen rekening gehouden met eventuele
congestie op het wegennet, dit wordt behandeld bij de criteria in de volgende subparagraaf.
In de volgende tabel zijn de reistijden weergegeven voor de verschillende alternatieven.
Hierbij is uitgegaan van de wettelijk toegestane snelheid.
De bereikbaarheid van het bedrijventerrein vanaf de aansluiting met de A73 is het belangrijkst. Verkeer op de Keulsebaan ter hoogte van het bedrijventerrein komt voor circa 9 0 %
uit de richting Koninginnelaan/aansluiting A73, circa 4 % uit de richting Keulsebaan-west en
circa 6% uit de richting Melick. De Oosttangent Noord is dus van groot belang voor het
bedrijventerrein. Alternatief E scoort het beste door de directheid van de hoofdwegen.
Tabel 7.3: directheid regionale hoofdwegenstructuur am alternatief
Rtladt

eenh.

nul

nul+

Bundeling

bos

bundeling

bos

A73 Heide-Roerstreek
A73 - N293 Melick
N570 Helde-Roerstreek • N293 Melick "

min.
min.
min.

3'00"
3*15"
3'30"

2'1S"
3'10"

min.

9'45"

2'I5"
3*15"
3*30"
9'00"

1*20"
3'15"
3'30"

Touil
Index

3'05"
3'153'35"
9'55"

1*20"
2*15"
1*45"
S'20"

%

100

102

93

8'05"
83

1*45"
7'10"
74

55

Alternatieven Oen A
Het hoofdwegennet is via de St. Wirosingel, Keulsebaan en Heinsbergerweg. Doordat de
grens van de bebouwde kom op de Keulsebaan in alternatief A in oostelijke richting wordt
Dit is via het bestaande wegennet (Keulsebaan, St. Wirosingel, Heinsbergerweg).

Hoofdstuk '

135 BÜO

opgeschoven wordt dit alternatief iets langzamer (de Keulsebaan heeft over een langer traject
een snelheid van 50 km/h). Door de capaciteitsverruiming in alternatief A op de St. Wirosingel en Keulsebaan nemen de voertuigkilometers binnen de bebouwde kom iets toe met
3.000 km/etmaal.
Tussen de alternatieven O (nul) en A(nul + ) is slechts een gering verschil in directheid.

Alternatieven B en C
De Oosttangent-Noord wordt de directe verbinding tussen het bedrijventerrein en de A73.
Voor de overige relaties blijven de St. Wirosingel, Heinsbergerweg en Keulsebaan de hoofdwegen. Door het rechtstreekse en snelle tracé van alternatief C (80 km/h) is deze direaer
dan alternatief B (langer en lagere snelheid van 50 km/h). Het aantal afgelegde voertuigkilometers binnen de bebouwde kom neemt in beide alternatieven met circa 20 procent
(30.000 km/etmaal) af.
De directheid vanaf de A73 wordt beduidend gunstiger ten opzichte van het nulalternatief,
met name voor alternatief C (C 45% van de reistijd in het nulaltematief, B 75% van de
reistijd van het nulalternatief). Richting Melick blijft de directheid gelijk aan het nulaltematief.
Alternatieven D en E
De volledige Oosttangent neemt de functie van regionale hoofdweg volledig over van de St.
Wirosingel, Keulsebaan en Heinsbergerweg. Alternatief E heeft door de rechtstreekse en
snelle verbinding van de Oosttangent-Noord de snelste verbindingen tussen de relaties. Het
aantal voertuigkilometers binnen de bebouwde kom neemt met circa 30 procent (40.000
km/etmaal) af.
Net als in de alternatieven B en C wordt de directheid vanaf de A73 gunstig, met name
voor alternatief E. De verbinding met Melick is in de alternatieven D en E directer (circa de
helft van de reistijd in het nulalternatief).
Uit de vergelijking blijkt dat alternatief E de meest directe verbindingen heeft. De reistijd
tussen de drie locaties is slechts 55% van de referentiesituatie. De alternatieven C en E scoren beduidend beter dan respectievelijk de alternatieven B en D. Dit komt met name door
de hogere afwikkelingscapaciteit van de alternatieven C en E. Voor wat betreft de voertuigkilometers hebben de alternatieven D en E de gunstigste scores: hier worden de minste voertuigkilometers op het onderliggend wegennet afgelegd.

7.2.3 Kwaliteit verkeersafwikkeling wegvakken
Criteria
Het toekomstig hoofdwegennet moet toegerust zijn om het verkeer op een vlotte manier te
verwerken. Als door congestie te veel vertraging optreedt gaat verkeer van het onderliggend

B.flO

136

Hoofdstuk 7

wegennet gebruik maken, wat met name nadelig is voor de verkeersveiligheid. De kwaliteit
van de verkeersafwikkeling wordt beschreven voor de aspecten wegvakken en kruispunten.
De verkeersafwikkeling van de wegvakken is afhankelijk van de verhouding van de intensiteit
en de capaciteit van het autoverkeer op deze wegvakken (l/C-verhouding). In bijlage 6 zijn
de gehanteerde capaciteiten van de beschouwde wegvakken weergegeven. Als deze verhouding meer dan 1 is, moet meer verkeer verwerkt worden dan mogelijk is. Dit heeft congestie
tot gevolg. De provincie hanteert de volgende criteria in de beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet92.
Tabel 7.4: compartimentering verbindend wegennet provincie Limburg
kom
binnen
binnen
buiten
hinten

Rijstroken
1x2
2x2
1x2
2x2

Compartiment
A2
A3
B2
B3

uitwisseling met omgeving
beperkt
geen
beperkt
geen

verhouding intensiteit/capaciteit
max.
max.
max.
max.

0,9
0,7
0,7
0,7

Op wegvakken met een l/C-verhouding < 0 , 7 is een gelijkmatige afwikkeling. Tussen de 0,7
en 0,9 is kans op congestievorming. Bij een l/C-verhouding >0,9 is er congestievorming.
Effectbeschrijving wegvakken
In de volgende tabel zijn de l/C-verhoudingen van de wegvakken van de hoofdwegen in het
studiegebied van de verschillende alternatieven weergegeven. Deze zijn tevens weergegeven
in de kaarten C. 13 t/m C. 18.
Tabel 7.5: l/C-verhouding van wegvakken op hoofdwegen in het studiegebied
Koninginnelaan
Koninginnelaan
Koninginnelaan
Brede weg
K. Doormanstraat
K. Doormanplein
St. Wirosingel
St. Wirosingel
St. Wirosingel
Keulsebaan
Keulsebaan
Keulsebaan
Keulsebaan
Keulsebaan
Heinsb ergerweg
Heinsbergerweg
Heinsbergerweg
Oosttangent
Oostunjent

Bredeweg - Donderbergweg
Donderbergweg - St Wirosingel
St Wirosingel - A73
Koninginncban - Terbaanseweg
Kempweg - Keulsebaan

Cetebesstr - St Wirosingel
Koninginnelaan - Keulsebaan
1,52
0,57
Keulsebaan - Heinsbergerweg (N293)
Heinsbergerweg (N293) - Heinsbergei - 0 , 7 1
weg.
St Wirosingel - Van Riebeeckstraat
Van Heutszsu - komgrens
Oostungem - Energieweg
Energieweg - Delfctoffenweg
Randweg - Stationsweg
St Wirosingel • Linderweg (Melick)
Lkiderweg - J.P. Kennedysingel (Melick)
J.F. Kennedyslng. - Dorpsstraat (Melick)
A73 - Keulsebaan
Keulsebaan - Heinsbergerweg

l/C 0 , 7 0 - 0 , 9 0

"

0,b8
-1,20
1,09
0,83
0,82
0,69

l/C 0 , 9 0 - 1 , 0 0

•TjSrï
1,02'
1,02
0,74

0,48
0,90
0,90
0,93

0,58
1,22
1,12
0,79
0,78
0,66
0,99
0,59
0,70
0,90
0,74
1,04
0,76
0,49
0,91
0,91
0,93

0,64
1,31
1,02
0,84
0,90
0,65
0,51
0,41
0,60

0,64
1.31
1,02
0,83
0,90
0,65
0,50
0,41
0,60

0,37
0,16

0,33
0,18
1.16
0,88
0,59
0,85
0,85
0,89
0,54

1,11
0,84
0,56
0,85
0,85
0,90
0,63

0,64
1,44
:

0,96
0,83
1,06
0,63
0,00
0,04
0,46
0,14
0,20

0,64
.1.48
0,99
0,72
0,93
0,52
0,00
0,04
0,45

1.13
0,83
0,56
0,48
0,83
0,91

0,12
0,22
1,18
0,88
0,59
0,39
0,88
0,93

0,85
0,36

0,78
0,50

| l/C > 1 , 0 0

Provincie Limburg, 1997.
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Niet onderscheidende wegvakken
Een beschouwing van de tabel per weg laat zien dat de Koninginnelaan tussen de Donderbergweg en de A73 in alle alternatieven overbelast is. Ditzelfde geldt voor de Keulsebaan op
het wegvak tussen de Oosttangent en de Energieweg. In alle alternatieven is kans op congestievorming op de Keulsebaan tussen de Energieweg en de Delfstoffenweg. Deze wegvakken zijn niet onderscheidend voor de alternatieven en worden dus niet meegenomen in de
effectbeschrijving.
Effectbeschrijving kruispunten
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling van de kruispunten is alleen beschouwd op 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:
• Keulsebaan-Van Heutszstraat (alternatief A ) ;
• N293(Oosttangent Roermond)-Keulsebaan-West (alternatieven D en E, basisvariant);
• N293(Oosttangent Roermond)-Heinsbergerweg (alternatieven D en E), met fietsers
ongelijkvloers.
De capaciteit van het wegennet wordt met name bepaald door de benodigde cyclustijd: de
tijd die nodig is om alle richtingen van een kruispunt binnen de verkeersregeling een keer aan
bod te laten komen.
Hoe korter de cyclustijd is, hoe eerder iedereen aan de beurt is en, dus ook, hoe korter de
wachttijden zijn. Kruispunten met relatief korte cyclustijden (kleiner dan 60 seconden) worden als goed beschouwd: de wachttijd wordt als kort ervaren. Vervolgens worden cyclustijden tot 90 seconden als redelijk beschouwd, tot 120 seconden als matig en boven de 120
seconden als slecht: de weggebruiker ervaart het wachten als te lang.
Op de belangrijkste kruispunten met verkeerslichten zijn berekeningen uitgevoerd93 om de
benodigde cyclustijd te bepalen. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat de belastingsgraad
van de afzonderlijke richtingen maximaal 9 0 % mag zijn: hierbij kan het verkeer nog verwerkt
worden. In de volgende tabel zijn de resultaten weergegeven voor de alternatieven. Bij de
berekeningen is uitgegaan van koppeling aan elkaar van de kruispunten op de Koninginnelaan
met de St.Wirosingel en de op- en afritten van de A73.
Op het kruispunt St. Wirosingel-Keulsebaan is in de alternatieven O, B, C, D en E uitgegaan
van de huidige rotonde. Deze is in alternatief 0 zwaar overbelast, en in de overige alternatieven heeft deze een zeer goed afwikkelingsniveau: het merendeel van de voertuigen hoeft niet
te wachten.
De kruispuntconfiguraties zijn weergegeven in kaart B. 14 t/m B. 17.

Goudappel Coffeng, Tracénota/m.e.r.-studie Oosttangent Roennond. verkeerskundige werkzaamheden,
2000 en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Driectie Limburg, Memo Oosttangent Roermond definitief,
1999.
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Tabel 7.6: benodigde cyclustijden per kruispunt
Alternatieven
0
kruispunt
Eenh.
nul
St. Wirosingel - K. Doormanstr.
Sec.
105
St. Wirosingel - Keulsebaan
Sec. rotonde,
overbelast
Keulsebaan - Van Heutzstraat
n.v.t.
Sec.
105
St. Wirosingel - Koninginnelaan
Sec.
105
KoninginneUan - A73 westzijde
Sec.
n.v.t.
Koninginnelaan - A73 oostzijde
Sec.
Oostungent - Keulsebaan
Sec.
n.v.t.

HLS

1

nul +
75
110

bundeling
70
rotonde

bos
70
rotonde

bundeling
gering
rotonde

bos
gering
rotonde

110
110
110
n.v.t.
n.vx

n.v.t.
90
90
90
50

n.v.t.
80
80
80
50

n.v.t.
90
90
90
45

n.v.t.
55
55
55
55

1

Effectbeschrijving 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 wordt kwalitatief
beschreven aan de hand van het huidige buslijnennet (zie kaart C.5).

Vergelijking alternatieven
Alternatief 0
wegvakken
Dit alternatief kent de meeste overbelaste wegvakken. Op de route Bredeweg-Karel 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.
knjispunten
In de referentiesituatie is de rotonde op de kruising van de St. Wirosingel en de Keulsebaan
zwaar overbelast. Ook het kruispunt St. Wirosingel-Heinsbergerweg /Karel Doormanplein
kent 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 Koninginnelaan-St. Wirosingel kent ook een hoge cyclustijd (105 sec).
Door de congestie op de Keulsebaan worden de stadsbuslijn 16/17 en de streekbuslijn
78/79 ernstig gehinderd in een vlotte doorstroming. Op de Heinsbergerweg is congestie in
de verkeersafwikkeling, zodat ook hier de doorstroming voor de buslijnen 78, 79 en 80
onzeker is.
Alternatief A
wegvakken
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Door de maatregelen op de Keulsebaan en de St. Wirosingel is de verkeersafwikkeling hier
net niet meer overbelast, maar bestaat nog wel congestievorming. De waarde van 0,99 is
echter dermate hoog dat eigenlijk sprake is van congestie. De situatie op de route BredewegKarel Doormanstraat is gelijk gebleven. Op de Heinsbergerweg naar Melick blijft congestievorming.
kruispunten
Door de extra linksafstrook op de St. Wirosingel naar de Heinsbergerweg is de capaciteit
verbeterd. De cyclustijd is nu 75 seconden. De ombouw van de rotonde op het kruispunt
Keulsebaan-St. Wirosingel naar een T-splitsing heeft gunstige effecten: bij een cyclustijd van
110 seconden kan het verkeer doorstromen, waarbij een koppeling met het kruispunt Keulsebaan-Van Heutzstraat mogelijk is. De situatie op het kruispunt St. WirosingelKoninginnelaan en de aansluiting A73-Koninginnelaan is vergelijkbaar met het nulalternatief.
Voor dit alternatief worden twee buslijnen verlegd door maatregelen op de Keulsebaan n.l:
•
lijn 16/17 van de Van Riebeeckstraat-T. van Starkenborghstraat naar de Van Heutszstraat. Dit heeft tot gevolg dat:
• de halte aan de Van Starkenborghstraat 100 m in oostelijke richting moet worden
verschoven;
• de halte aan de Van Riebeeckstraat komt te vervallen;
•
lijn 78/79 wordt verlegd van de Keulsebaan (tussen K. Doormanstraat-Bredeweg en St.
Wirosingel) naar de route K. Doormanstraat/K. Doormanplein - St. Wirosingel. Dit heeft
tot gevolg dat:
• de af te leggen weg van dit deel van het traject van buslijn 78/79 bijna twee keer zo
lang wordt;
• buslijn 78/79 drie extra haltes aandoet waardoor de reistijd van met name de reizigers naar het bedrijventerrein beduidend langer wordt.
Alternatieven B en C
wegvakken
Door de aanleg van de Oosttangent-Noord worden de Keulsebaan en St. Wirosingel ontlast,
zodat de verkeersafwikkeling hier nu gunstig is. Op de route Bredeweg-Karel Doormanstraat
en Heinsbergerweg blijft de situatie kritisch. Op de Heinsbergerweg naar Melick bestaat kans
op congestievorming.
kruispunten
Op de aansluiting Koninginnelaan-St. Wirosingel en de aansluitingen met de A73 zijn de
cyclustijden 90 (alternatief B) en 80 (alternatief C) seconden. De aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) - Keulsebaan heeft in beide alternatieven een cyclustijd van 50 seconden. De aansluiting Heinsbergerweg-St. Wirosingel is gunstiger dan in het nulaltematief en
vergelijkbaar met alternatief A.
De doorstroming op de Keulsebaan is goed zodat de buslijnen 16/17 en 78/79 een vlotte
doorstroming hebben. Op de Heinsbergerweg is de doorstroming voor het openbaar vero-

| BÜO

140

Hoofdstuk 7

voer verbeterd ten opzichte van het nulalternatief. Buslijnen worden niet noodzakelijkerwijs
verlegd.
Alternatieven D en E
wegvakken
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 overbelast. Dit is deels het gevolg van de routeverschuiving van verkeer uit De Kemp
naar de A73 via de Terbaanseweg en Donderbergweg. De Oosttangent-Noord krijgt in de
alternatieven D en E zoveel verkeer te verwerken dat ook hier kans op congestie ontstaat
tijdens de spitsuren. Door de lagere capaciteit van de N293(Oosttangent Roermond) in
alternatief D nadert de verkeersafwikkeling hier de grens van congestie (belasting 85%). De
verkeersafwikkeling richting Melick is goed.
kruispunten
In alternatief D zijn de cyclustijden op de aansluitingen met de A73 vrij lang (90 sec.) In
alternatief E zijn de cyclustijden beduidend korter (55 sec). De aansluiting OosttangentKeulsebaan heeft in alternatief E een cyclustijd van 55 seconden en in D een cyclustijd van
45 seconden. Door de lage verkeersbelasting op het kruispunt Heinsbergerweg-St. Wirosingel
hoeven hier geen verkeerslichten meer te staan.
Op alle beschouwde wegen is de doorstroming voor het openbaar vervoer goed. Buslijnen
worden niet noodzakelijkerwijs verlegd.

Van de onderscheidende wegvakken is het aantal wegvakken gesommeerd die zijn overbelast
(l/C > 1), waar congestie optreedt (l/C 0,9-1,0) en waar kans op congestie bestaat (l/C
0,7-0,9). Hierbij is de volgende weging toegepast:
l/C > 1,0:
3x
I/C0,9-l,0:
2x
I/C 0 , 7 - 0 , 8 9 : lx

tabel 7 . 7 : e f f e c t b e s h r i j v i n g v e r k e e r s a f w i k k e l i n g k r u i s p u n t e n ( k w a l i t a t i e f )

Verkeersafwikkeling

wegvakken

28

24

17

16

17

16

Conclusie:
De doelstelling van de N293(Oosttangent Roermond) is o.a. een congestievrije verbinding.
Uit tabel 7.5 blijkt dat bij reconstructie van de Koninginnelaan en de St. Wirosingel naar 2
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rijbanen met elk 2 rijstroken congestie blijft optreden in de spits. Een verbetering t.a.v. het
nulalternatief wordt door deze maatregel niet bewerkstelligd. Uit oogpunt van congestie is
alternatief A voor de provincie Limburg geen reëel alternatief. Bij de verdere effectbeschrijving zal alternatief A gewoon worden meegenomen.

7.2.4 Ontsluiting directe omgeving van de tracés
Criteria
De verschillende functies in het plangebied 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 (bijvoorbeeld wonen, bedrijven en voorzieningen) te laten functioneren
en om het verkeer zo snel mogelijk 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.

Effectbeschrijving
De volgende deelgebieden worden onderscheiden bij de effectbeschrijving van de ontsluiting
van het plangebied en de directe omgeving. De deelgebieden zijn weergegeven in kaart
C. 19. Het zijn de gebieden met de grootste wijzigingen in de ontsluiting in de verschillende
alternatieven:
Tabel 7.8: onderscheiden deelgebieden en functies
deelgebied
1. buurtschap Heystert
2. woonwijk Kitskensberg
3. bedrijventerrein Kitskensberg
4. woonwijk De Kemp
5. Oude Keukebaan e.o.
6. St. Odgerusstraat
7. nieuwe woningbouwlocatie Roermond

belangrijkste functies
wonen en bedrijven
wonen
bedrijven en school
wonen
recreatie en wonen
scholen
wonen

In de volgende tabel is een kwalitatieve beschrijving van de ontsluiting van de deelgebieden
weergegeven. Een positieve score wordt verkregen bij een directe ontsluiting op de hoofdwegenstructuur. Een negatieve score bij een indirecte ontsluiting via andere woonwijken of
via omrijbewegingen. De verkeersdruk op de hoofdwegen wordt in deze beschrijving niet
meegenomen, dit is reeds gedaan in criterium A.2 (kwaliteit verkeersafwikkeling op wegvakken).
Tabel 7.9: effecten op kwaliteit ontsluiting deelgebieden
altenïatiei
Deelgebied
1.
2.
3.
4.

buurtschap Heystert
woonwijk Kitskensberg
bedrijventerrein Kitskensberg
woonwijk De Kemp
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u
nul

A
nul +

B
bundeling

c
bos

ü
bundeling

+

-

+

-

0
+
+
-

+
+

+
+

+
+

+

fc

bos
0
+
+

-
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5. Oude Keulsebaan e.o.
6. St. Odgerusstraat
7. nieuwe woningbouwlocatie Roermond

+
+
+

Toual

+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+_

+

+

+

+

Vergelijking alternatieven
Alternatief 0
De directe ontsluiting op het hoofdwegennet van de verschillende onderscheiden deelgebieden is in de 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).
Alternatief A
In alternatief A zijn maatregelen genomen om de doorstroming te verbeteren. Om dit te
bereiken zijn echter enkele wegen afgesloten:
• de Keulsebaan vanuit De Kemp op de St. Wirosingel (omrijden van Karel Doormanplein
of Koninginnelaan is alternatief);
• de Oude Keulsebaan op de Keulsebaan (parallelweg langs Keulsebaan vanaf kruispunt
met Van Heutzstraat is alternatief);
• de Van Riebeeckstraat op de Keulsebaan (omrijden via Van Heutzstraat is alternatief).
Ook worden de perceelsontsluitingen van de bedrijven op de Keulsebaan (bedrijventerrein
Kitskensberg) opgevangen op parallelwegen.
Door deze maatregelen is de directe bereikbaarheid van woonwijk De Kemp, woonwijk Kitskensberg, bedrijventerrein Kitskensberg en de Oude Keulsebaan e.o. beperkter ten opzichte
van de referentiesituatie.
Alternatieven Ben C
De situatie is vergelijkbaar met de referentiesituatie. Van buurtschap Heystert is de bereikbaarheid nog matig door de indirecte routes via woonstraten naar het hoofdwegennet.
Alternatieven Den E
In de alternatieven D en E 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 de A73: via de N293 (Oosttangent Roermond) of via de Donderbergweg en
de Koninginnelaan.
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7.3 Fiets
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.20). Wijzigingen op dit netwerk worden beoordeeld. In dit netwerk is de overgang over de A73 ter
hoogte van de Koninginnelaan niet meegenomen. Door de complexiteit van de kruispunten
en de hoge cyclustijden is uit verkeersveiligheidsoverweging de fietser niet in de verkeerslichtenregeling opgenomen (zie paragraaf 5.6.4). 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 worden
beschreven aan de hand van de het criterium omrijweg
Effectbeschrijving
In de volgende tabel zijn de effecten op het utilitair fietsroutenet weergegeven.
De doorsneden fietsverbindingen worden zoveel mogelijk hersteld middels ongelijkvloerse
fietsoversteken. Deze fietsoversteken zijn bepaald aan de hand van het utilitair fietsnetwerk
(zie kaan C.20).

A
nul +
0

UJ

tabel 7.10: effecten op hel utilitair fietsroutenet
alternatieven
0
Aspecten
eenh.
nul
Omrijweg
m.
0

bundeling
250

bos
100

bundeling

bos

350

200

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 de volgende tabel wordt hier een compleet overzicht van gegeven.
Tabel 7 . 1 1 : beoordeling" oversteekbaarheid bij versdüUende gemiddelde wachttijden (seconden)
Oversteekbaarhekl
geregelde oversteek
ongeregelde oversteek
Goed
19
2
Redelijk
19-25
2-8
Matig
25-32
8-15
Slecht
32-50
15-30
zeer slecht
>50
^30

In de tabel hierna zijn de gemiddelde wachttijden van het utilitair fietsnetwerk op de kruispunten weergegeven.

94

de Haes/van Zuylen, Verkeerskunde, 1982
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Tabel 7.12: C.3 gemiddelde wachttijden*5 op kruispunten van het utilitair rietsroutenet
alternatieven
kruispunt
eenh.
St. Wirosingel-Heinsbergerweg
sec.
St. Wirosingel-Keulsebaan
sec.
Keulsebaan - v Heutszstraat
sec.
Oosttangent - Keulsebaan
sec.
Oosttangent - Heinsbergerweg
sec.
* met verkeerslichten geregeld kruispunt

0
nul
44*
50
0
n.v.t.
n.v.t.

A
nul +
32*
50*
51*
n.v.t.
n.v.t.

B
bundeling
31*
7
0
21*
n.v.t.

bos
31*
7
0
21*
n.v.t.

hundelini:
6
0
0
19*
0

E
bos
6
0
0
24*
0

1

Vergelijking alternatieven
Alternatief 0
Door de hoge verkeersdruk wordt het oversteken van de Keulsebaan en St. Wirosingel moeilijk, de gemiddelde wachttijden zijn circa 50 seconden. Alleen op het kruispunt St. Wirosingel-Heinsbergerweg is de oversteek geregeld met verkeerslichten. De Heidebaan kruist de
St.Wirosingel met een viaduct, parallel aan de spoorlijn.
Alternatief A
Langs de Keulsebaan komen parallelwegen, waarvan de fietsers ook gebruik moeten maken.
Hierdoor wordt de herkenbaarheid van het fietsroutenetwerk minder.
Door het plaatsen van een verkeersregelinstallatie op het kruispunt Keulsebaan-St. Wirosingel
is dit kruispunt weer over te steken door de fietsers. Op het kruispunt St. WirosingelHeinsbergerweg wordt de gemiddelde wachttijd 32 seconden. De Heidebaan kruist de
St.Wirosingel met een viaduct, parallel aan de spoorlijn.
Alternatief B
Ter plaatse van de aansluiting van de N293 (Oosttangent Roermond) met de Keulsebaan
moeten de fietsers circa 100 meter omrijden. Hier komen verkeerslichten met een redelijke
gemiddelde wachttijd.
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).
Alternatief C
Geen wijzigingen in de fietsroutes. De Keulsebaan als in alternatief B. De route Hoogvonderen-Heide-Roerstreek blijft via de Heidebaan lopen en kruist de St. Wirosingel en de Oosttangent ongelijkvloers. Op het kruispunt St. Wirosingel-Heinsbergerweg wordt de gemiddelde wachttijd 31 seconden.

Berekend op geregelde kruispunten aan de hand van de cyclustijden, op ongeregelde kruispunten met behulp
van de methode de Haes/van Zuylen.
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Alternatief D
Het noordelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond) als in alternatief B. 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 ongelijkvloers. Het kruispunt N293 (Oosttangent Roermond)-Keulsebaan kent
een redelijke wachttijd. De verkeerslichten op het kruispunt Heinsbergerweg-St. Wirosingel
vervallen.
Alternatief E
Het noordelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond) als in alternatief C. Het zuidelijk
deel als in alternatief D.

7.4 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
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
Veilig-principe.
Effectbeschrijving
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 7. De methodiek 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 96 ). 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 het aantal doden per 100 slachtoffers is in de effectbeschrijving niet meegenomen omdat
deze kencijfers op de beoordeelde wegvakken geen onderscheidend vermogen hebben (zie
bijlage 7).
In de volgende tabel 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. In bijlage 7 zijn de verwachte letselongevallen per wegvak in het
studiegebied opgenomen.

CROW, Lokale verbindingen en hoofdinfrastructuur. Opheffen of handhaven? 1998
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Tabel 7.13: aantal letselongevallen per jaar op wegen in onderzoeksgebied
Alternatief
nul
nul +
bO!
bundeling
St. Wirosingel
18
12
8
7
22
15
9
9
Keulsebaan
Heinsbergerweg
11
1 1
1 1
II
7
Koninginnelaan
7
8
8
Bredeweg- K. DoormansuV-plein
10
1 1
1 1
11
ovenge wegen
9
9
8
7
Oosttangent-Noord
Oosttangent-Zuid
totaal
index

78
100

64
83

62
80

56
73

bundeling

bos

0
9
14
8
12
8

0
9
13
8
11
8

1 1
2
64
83

4
2
55
71

In de volgende tabel is het verwachte aantal opstelstroken per kruispunt weergegeven97. 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 opstelstroken worden dan zeer onoverzichtelijk, met name voor linksjfbewegingen. 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 7.14: benodigde aantal opstelstroken per kruispunt
alternatieven
0
A
eenh.
Kruispunt
nul
nul-taant.
St. Wirosingel - K. Doormanstr.
12
13
St. Wirosingel - Keulsebaan
aam. Rotonde
11
St. Wirosingel - Koninginnelaan
aant.
20
20
7
Koninginnelaan - A73
aant.
7
Oosttangent - A73
aant.
nvt
nvt
nvt
Oosttangent - Keulsebaan
aant.
n. t

bundeling
13
rotonde
17
9
8
8

bos
13
rotonde
17
8
8
8

• »•
bundeling
nvt
rotonde
9
10
11
10

E
1
bos
nvt
rotonde
9
9
9
10

Het aantal opstelvakken per kruispunt is geteld. In het algemeen geldt: hoe minder opstelvakken, hoe eenvoudiger, en dus overzichtelijker en veiliger. Hierbij is de volgende weging
toegepast:
•
< 10 opstelvakken:
Ox
•
10-12 opstelvakken:
lx
•
13-15 opstelvakken:
2x
•
16-18 opstelvakken:
3x
•
> 18 opstelvakken:
4x

Goudappel Coffeng, Tracé-/m.e.r.-studie Oosttangent Roermond. Verkeerskundige werkzaamheden,
2000 en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Limburg, Memo Oosttangent Roermond definitief,
1999.

Hoofdstuk 7

147 B.HO |

Tabel 7.15: benodigde aantal opstelstroken per kruispunt (kwalitatief, na weging)
kruispunt
SL Wirosingel - K. Doormanstr.
St. Wirosingel - Keulsebaan
St. Wirosingel - Koninginnelaan
Koninginnelaan - A73
Oosttangent - A 7 3
Oosttangent - Keulsebaan
Totaal na weging
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eenh.

nul
1
4

;
5

nul+
2

Bundeling
2

1
4

3

;
7

;
5

bos
2

bundeling
.
3

•_
5

.
1
1
1
3

bos
.

1_
1
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Tabel 7.16: toetsing aan categorisering Duurzaam Veilig: ai dan niet gewenste rijbaanscheiding en erfaansluitingen

o.

c.
c
n
2

''S
o

E

C
|U
"o»
-e
c

f
Koninginnelaan - Keulsebaan

•c

voldoet ontwerp?

St. Wirosingel

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia

X

nee

/>

St. Wirosingel

Keulsebaan - Heinsbergerweg

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia

X

nee

y

Keulsebaan

St Wirosingel • Oostungent

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia

X

nee

X

Heinsbergerweg

St Wirosingel • Oosttangent

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia

X

nee

•

St. Wirosingel

Koninginnelaan • Keubebaan

gebiedsontsluitingsweg

binnen

nee

Keulsebaan - Heinsbergerweg

gebiedsontsluitingsweg

binnen

X

nee

Keulsebaan

St. Wirosingel • Oostungent

gebiedsontsluitingsweg

binnen

J

nee

Heinsbergerweg

SL Wirosingel • Oosttangent

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia
ia
ia
ia

J

St. Wirosingel

X

nee

•
•
/
/

X

nee

X

nee

•
•

|
0

A

B

C

D

E

J
X SE
O

O

bebouwde kom

-

1

"9

c
£M
CJV

v*
C

f

o.
QJ

ë.
c
o
E
o
O

St. Wirosingel

Koninginnelaan - Keulsebaan

gebiedsontsluitingsweg

binnen

St. Wirosingel

Keulsebaan - Heinsbergerweg

gebiedsontsluitingsweg

binnen

Keulsebaan

SL Wirosingel - Oosttangent

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia
ia
ia

X

nee

X

Heinsbergerweg

SL Wirosing*! • Oosttangent

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia

X

nee

j

Oostungent

A 7 3 • Keubebaan

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia

•

nee

•

St. Wirosingel

Koninginnelaan - Keulsebaan

gebiedsontsluitingsweg

binnen

St. Wirosingel

Keulsebaan * Heinsbergerweg

gebiedsontsluitingsweg

binnen

Keubebaan

SL Wirosingel - Oostungent

gebiedsontsluitingsweg

binnen

Heinsbergerweg

St. Wirosingel - Oostungent

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia
ia
ia
ia

Oosttangent

A 7 3 • Keubebaan

gebiedsontsluitingsweg

buiten

X

nee

X

nee

•
/

X

nee

X

X

nee

j

ia

•

nee

•

ia
ia
ia
ia
nee
nee

o
o

St. Wirosingel

Koninginnelaan - Keulsebaan

erftoegangsweg A

binnen

nee

St. Wirosingel

Keulsebaan • Heinsbergerweg

erftoegangsweg A

binnen

nee

Keulsebaan

St. Wirosingel • Oostungent

erftoegangsweg B

binnen

nee

•
•
•

Heinsbergerweg

SL Wirosingel • Oostungent

erftoegangsweg B

binnen

nee

•

Oostungent

A 7 3 • Keubebaan

gebiedsontsluitingsweg

binnen

ia

•

Oostungent

Keulsebaan • Heinsbergerweg

gebiedsontsluitingsweg

buiten

ja

X
•
•
•
•
•

nee

•

X

nee

/

S L Wirosingel

Koninginnelaan • Keulsebaan

erftoegangsweg A

binnen

St. Wirosingel

Keulsebaan - Heinsbergerweg

erftoegangsweg A

binnen

Keulsebaan

SL Wirosingel - Oostungent

erftoegangsweg B

binnen

nee
nee
nee

Heinsbergerweg

SL Wirosingel - Oostungent

erftoegangsweg B

binnen

nee

Oostungent

A 7 3 - Keubebaan

gebiedsontsluitingsweg

buiten

Oostungent

Keulsebaan - Heinsbergerweg

gebiedsontsluitingsweg

buiten

ia
ia

ja
ia
ia
l'a

Ontwerp voldoet
Ontwerp voldoet niet
Niet aanwezig
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•
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Uitgangspunten Duurzaam Veilig
In bijlage 8 zijn de operationele eisen voor de wegvakken weergegeven volgens de uitgangspunten van Duurzaam Veilig. Op basis hiervan worden de wegen in het plangebied ingedeeld
als in de volgende tabel. Vervolgens is getoetst of de wegvakken in het plangebied voldoen
aan de twee belangrijkste aspecten van Duurzaam Veilig die op de betreffende wegvakken
onderscheidend zijn:
•
•

zijn (overrijdbare) middenbermen toegepast op gebiedsontsluitingswegen?
hebben de wegvakken geen erfontsluitingen op gebiedsontsluitingswegen en eventueel
wel erfontsluitingen op erftoegangswegen?

Naast de wegvakken wordt getoetst op de kruispunten. De belangrijkste toets is in dit geval
het toepassen van rotondes op gebiedsontsluitingswegen als de capaciteit dit toelaat.
Alternatief 0
Alternatief 0 heeft het hoogste aantal letselongevallen. Deze ongevallen gebeuren met name
op de St. Wirosingel en de Keulsebaan.
Op het kruispunt St. Wirosingel-Koninginnelaan zijn veel opstelstroken nodig (20) om het
verkeer te kunnen verwerken: voor de twee rechtdoorgaande richtingen drie stuks.
De inrichting van de wegen in het plangebied voldoet niet aan de eisen van Duurzaam Veilig.
Op de wegen ontbreekt de (overrijdbare) middenberm en op de Keulsebaan zijn erfontsluitingen.
Alternatief A
Alternatief A scoort beter dan het referentiealternatief door de maatregelen op de Keulsebaan en de St. Wirosingel.
Ook in dit alternatief zijn op het kruispunt St. Wirosingel - Koninginnelaan 20 opstelstroken.
Op de St. Wirosingel en de Keulsebaan zijn middenbermen toegepast, en op de Keulsebaan
parallelwegen zodat de directe erfontsluitingen zijn vervallen.
Alternatieven Ben C
Door de afname van het aantal ongevallen op de St. Wirosingel en de Keulsebaan daalt het
totaal aantal ongevallen. In alternatief C is de N293 (Oosttangent Roermond) door de gestrektheid relatief veiliger dan in alternatief B. Hier is het aantal ongevallen op de N293
(Oosttangent Roermond) groter door de hogere ongevalskans en de langere reisafstand op
het wegvak langs de spoorlijn.
In deze effectbeschrijving wordt er van uitgegaan dat de St. Wirosingel en de Keulsebaan
geen (overrijdbare) middengeleider krijgen en dat de erfontsluitingen blijven bestaan op de
Keulsebaan98. Hiermee wordt niet voldaan aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig.
Het kruispunt St. Wirosingel - Koninginnelaan heeft nog 1 7 opstelstroken nodig.
Alternatieven D en E
Het is mogelijk dat de gemeente Roermond als wegbeheerder de wegen wel aanpast in het kader van een
Duurzaam Veilig-programma.
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Het verschil met de alternatieven B en C is gering. Er zijn minder ongevallen op de St. Wirosingel, maar meer op de N293 (Oosttangent Roermond) (wordt drukker en langer) en
meer op de Heinsbergerweg (wordt deels een weg binnen de bebouwde kom waardoor de
ongevalskans toeneemt).
De St. Wirosingel en Keulsebaan zijn erftoegangswegen geworden zodat geen middengeleiders 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.
Op het zuidelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond) wordt geen overrijdbare middenberm toegepast, hiermee wordt niet voldaan aan dit criterium voor Duurzaam Veilig. Op
de kruispunten met de Keulsebaan-West en de Heinsbergerweg is de toepassing van rotondes
mogelijk. Dit is echter niet meegenomen in het ontwerp.
In deze alternatieven zijn geen kruispunten met veel opstelvakken nodig.
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Totaaloverzicht kwantitatieve effectbeschrijving verkeer en vervoer

B

c

D

F.

eenh.

nul

nul +

bundeling

bos

bundeling

Bos

min

9'45"

9'55"

9'00"

8'0S"

7'10

5'20

m
Aantal

0
78

0
64

250
6?

100
56

350
64

200
55

alternatieven
directheid regionale wegenstnjctuur
omrijweg fietsers
letselongevallen

0

1

Totaaloverzicht kwalitatieve effectbeschrijving verkeer en vervoer

eenh.

nul

nul-t-

Bundeling

bos

bundeling

Bos

Directe
ontsluiting

Indirecte
ontsluiting

Directe
ontsluiting

Directe
ontsluiting

Directe
ontsluiting

Directe
ontsluiting

aantal
wegvakken

28

24

17

16

17

16

aantal

5

7

5

5

3

I

Ontsluiting deelgebieden
Verkeersafwikkeling wegvakken
opstelstroken

| B.HO

152

Hoofdstuk 7

8. EFFECTBESCHRIIVING NATUUR EN LANDSCHAP
Bodem en Water
8.1 Bodem
De effecten op de bodem worden beschreven middels twee hoofdcriieria bodemkwaliteit en
bodemopbouw.
De bodemkwaliteit wordt beschreven als de mate waarin aantasting van de bodemkwaliteit
en de multifunctionaliteit van het bodemgebruik optreedt. Hieronder wordt verstaande veranderingen in de bodemkwaliteit door de voorgenomen activiteit 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 de bodem met verziltende, verzurende en eutrofierende stoffen (chloride, stikstof- en zwavelverbindingen).
De bodemopbouw wordt beschreven als de mate van doorsnijding van gebieden met karakteristieke bodemtypen.

Effectbeschrijving
Bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit in de bermen wordt aangetast door het contact met spatwater en run-off
waarin verontreinigingen van het verkeer aanwezig zijn (en strooizouten in wintertijden).
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 kwaliteit van run-off water 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
zware metalen en PAK's. De grootste toename van verontreiniging zal met name in de toplaag van de bodem optreden (tot 0,5 a 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.
Indien de breedte van de berm in een bepaalde variant kleiner is dan 5 meter wordt de aangegeven bermbreedte aangehouden, anders wordt een breedte van 5 meter aangehouden.
Voor de effectbeschrijving wordt aangenomen dat eventueel aanwezige zaksloten en andere
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infiltratievoorzieningen (Keulsebaan) binnen het berekende aangetast oppervlak gelegen zijn.
De toplaag van de zaksioten (sublaag) alsmede de daarin geconcentreerde verontreiniging zal
periodiek verwijderd worden. Voor de overige infiltratievoorzieningen zullen eveneens ouderhoudsmaatregelen 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 de alternatieven B en D ca. 630 m l langer zijn dan de alternatieven C en E.
Bodemopbouw
Alternatief 0 en A
Deze alternatieven hebben geen effect op de aantasting van de karakteristieke bodemtypen.
Alternatieven B, C, D en E
Als gebieden met karakteristieke bodemtypen wordt het beekdal van de Maasnielderbeek en
het glooiend dekzandgebied beschouwd. Ten aanzien van de Maasnielderbeek wordt de
doorsnijding van het beekdal 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.
In onderstaande tabel zijn de effecten gekwantificeerd.

bodemkwaliteit
bodemopbouw

m2
m2

23000
0

30000
0

44800
15000

39800
13000

54800
20500

49800
18500

8.2 Grondwater
De effecten op het grondwater worden beschreven middels de criteria grondwatersysteem en
grondwaterkwaliteit.

8.2.1 Grondwatersysteem
Het grondwatersysteem wordt beschreven als 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.
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Effectbeschrijving permanente en tijdelijke verandering in het huidige stijghoogtepatroon
Alternatief A
Bij alternatief A treedt geen permanent of tijdelijk effect op ten aanzien van het stijghoogtepatroon.
Alternatieven B, C, O en E
Voor de beschrijving van de effecten op het stijghoogtepatroon wordt uitgegaan van een
grondwaterstand van circa 22,5 m +NAP (op basis van waterstandgegevens in de Maasnielderbeek, grondwaterstandgegevens in een brandput langs de Keulsebaan, grondwaterstandgegevens van TNO en berekende grondwaterstandgegevens van IWACO, zie paragraaf
3.3.1.3 , echter iets verhoogd als gevolg van enige onzekerheid in de overige gebiedswaarden).
Het stijghoogtepatroon kan plaatselijk veranderen door een storing in de stroming als gevolg
van de aanwezigheid van een niet doorlatend kunstwerk. In alternatief B en D is het kunstwerk 'duiker Maasnielderbeek' gelegen, in alternatief C en E het 'viaduct Terbaanseweg' en
de 'brug Maasnielderbeek'. Het diepste deel van deze kunstwerken zal zich mogelijk 0,5 m
tot I m onder de grondwaterspiegel bevinden. Gezien de geringe penetratiediepte 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 het beïnvloedingsgebied. Het beïnvloedingsgebied is berekend met de formule van Sichardt: R=3000<Wk, waarin tp gelijk is aan de grondwaterstandverlaging (is maximaal 1 m.) en k gelijk is aan de doorlatendheidscoëfficiënt van de bodem
(voor de deklaag ter plaatse van de Terbaanseweg en Maasnielderbeek circa 5 m / d " =
5,8E-5 m/s; gezien de noodzaak van minimalisering van de grondwaterstandsdaling (zie onderstaande alinea) wordt uitgegaan van een ondiepe bemaling in de deklaag).
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 beïnvloedingsgebied ter plaatse
van deze kunstwerken zal tot circa 22 m. van de rand van de bouwput reiken (bij de berekening is geen rekening gehouden met gunstige extra maatregelen, zie onderstaande alinea).
Uit de berekening blijkt dat het beïnvloedingsgebied op deze locaties een oppervlak van circa
4250 m2 zal beslaan.

meter/dag
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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 het
treffen van extra maatregelen gevolgen kunnen hebben voor deze vegetatie. Middels 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 beïnvioedingsgebied, 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 uitvoering van een tijdelijke bronbemaling.
Alle alternatieven
Ook de ingravingen binnen de alternatieven B, C, D en E 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 dit criterium. Plaatselijk zal een verandering optreden.
Regionaal gezien zal de verandering verwaarloosbaar klein zijn.
Effcctbeschrijving kwd/inzijgsituatie
Algemeen
Dit criterium beschrijft het effect van de verandering in de kwel/inzijgsituatie.
Voor wat betreft de veranderingen in inzijgsituaties 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 uitgesproken 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 of -riolen 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 infiltratievoorzieningen hebben veelal een overstortmogelijkheid, indien als ge-
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volg 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 het 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 bennen 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 0
Afvoer van neerslagwater gebeurt bij het nulaltematief:
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 St. 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.
Alternatief A
De St. Wirosingel-Noord zal verdubbeld worden. Hier zou in tegenstelling tot het nulaltematief de aanleg van een infïltratievoorziening via bermen en zaksloten voor het gehele tracédeel overwogen kunnen worden. Er wordt binnen dit alternatief vanuit gegaan dat dit gerealiseerd zal worden. In extreme situaties zal een overstort naar de Maasnielderbeek niet uitgesloten kunnen worden.
De Keulsebaan wordt eveneens verdubbeld. Voor de aanleg van zaksloten is geen ruimte
aanwezig. Aanleg van een infiltratievoorziening als infiltratieriolen of -koffers zal overwogen
kunnen worden. Er wordt binnen dit alternatief vanuit gegaan dat dit gerealiseerd zal worden. In extreme situaties zal een overstort naar het riool (en afvoer naar de RWZI) niet uitgesloten kunnen worden. Aangezien aan de doelstelling van het Zuiveringschap voldaan
wordt ten aanzien van de toepassing van infiltratie, zal aansluiting van de overstort op het
riool mogelijk zijn. Bij de aanleg van ondergrondse voorzieningen zal rekening moeten worden gehouden met de kans op optreden van calamiteiten (moeilijker reinigbaar dan zaksloten
en bermen).
Alternatieven B, C, Den E
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Voor wat betreft de veranderingen in kwelsituaties of kwelintensiteiten gaat het met name
om de aantasting van de kwelzones. Een kwelzone is gelegen in het beekdal van de Maasnielderbeek. Het effect is gekwantificeerd middels de oppervlakte aangetaste kwelzone, wat circa
4.500 m2 voor C/E en circa 3.000 m2 voor B/D bedraagt.
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 de A73 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.
In onderstaande tabel zijn de effecten gekwantificeerd.

Deelaspecten
Verandering stijghoogtepatroon
verandering kwel

eenh.
m2
m2

nul
0
_0

nul+
0
0

bundeling
4.250
3.000

bos
8.500
4.500

bundeling
4.250
3.000

Bos
8.500
4.500

Ook de ingravingen binnen de alternatieven B, C, D en E 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 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
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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 grondwateraanvulling 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.

8.2.2 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 eutrofiêrende stoffen (chloride, stikstof- en zwavelverbindingen).
Effectbeschrijving
Algemeen
De bodemkwaliteit in de bermen wordt aangetast door het contact met spatwater en run-off
waarin verontreinigingen van het verkeer aanwezig zijn (+ strooizouten in wintertijden). Deze
verontreinigingen zijn hoofdzakelijk gebonden aan deeltjes. Deze deeltjes zullen achter blijven
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 het 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 waaronder 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 kwaliteit van run-off water 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 grondwa-
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terkwaliteit 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.
Indien de breedte van de berm in een bepaalde variant kleiner is dan 5 m wordt de aangegeven bermbreedte aangehouden, anders wordt een breedte van 5 m aangehouden.
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 (sublaag) alsmede de daarin
geconcentreerde verontreiniging zal periodiek verwijderd worden. Voor de overige infiltratievoorzieningen zullen 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.
In onderstaande tabel wordt per alternatief aangegeven hoe groot het effect is op de verschillende criteria. De effectbeschrijving 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. Volledigheidshalve wordt de tabel nogmaals weergegeven
maar zal in de eindbeschrijving buiten beschouwing worden gelaten.

Deelaspecten
Verandering grondwaterkwaliteit
Grondwaterbelasting

eenh.
m2
m2

nul
23.000
23.000

nul+
30.000
30.000

bundeling
44.800
44.800

bos
39.800
39.800

bundeling
54.800
54.800

bos
49.800
49.800

8.3 Oppervlaktewater
De effecten op het oppervlaktewater worden beschreven middels de criteria oppervlaktewatersysteem en oppervlaktewaterkwaliteit.
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8.3.1 Oppervlaktewatersysteem
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.
Effectbeschrijving
Alle alternatieven
Effecten op het afwateringssysteem treden bij geen van de alternatieven op.
Als hoofdwatergang is in het plangebied uitsluitend de Maasnielderbeek gelegen. Middels het
aanbrengen van een duiker in de alternatieven B en D en een brug in de alternatieven C en E
wordt het afwateringssysteem gehandhaafd.

Alternatief 0
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
u\ 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 F grondwater). De hoeveelheid af te voeren water zal in de toekomst niet toenemen.
Alternatief A
De St. Wirosingel-Noord zal verdubbeld worden. Hier zou in tegenstelling tot het nulalternatief de aanleg van een infiltratievoorziening via bermen en zaksloten voor het gehele tracédeel overwogen kunnen worden. Er wordt binnen dit alternatief vanuit gegaan dat dit gerealiseerd zal worden. In extreme situaties zal een overstort naar de Maasnielderbeek niet uitgesloten kunnen worden. De ontwerprichtlijn is dat een overstort van water slechts 1 keer per
25 jaar mag voorkomen. De Keulsebaan wordt eveneens verdubbeld. Voor de aanleg van
zaksloten is geen ruimte aanwezig. Aanleg van een infiltratievoorziening als infiltratieriolen of
-koffers zal overwogen kunnen worden. Er wordt binnen dit alternatief vanuit gegaan dat dit
gerealiseerd zal worden. In extreme situaties zal een overstort naar het riool (en afvoer naar
de RWZI) niet uitgesloten kunnen worden. Overstort op de Maasnielderbeek zal niet plaatsvinden.
Alternatieven B, C, Den E
Zuiveringschap Limburg heeft voor alle nieuwe alternatieven de voorkeur uitgesproken 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. Zoals in de paragraaf 8.2 reeds besproken is, wordt binnen de alternatieven uitge-
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gaan van infiltratie van 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 tracédelen binnen de varianten wordt uitgegaan van volledige infiltratie van het neerslagwater in het gebied.
Alternatieven A t/m E
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.
Als gevolg van deze ontwerpeis (mitigerende maatregel) wordt het effea als verwaarloosbaar
klein beschouwd.

Eindconclusie
De Maasnielderbeek zal derhalve niet merkbaar beïnvloed worden door de overstortende
hoeveelheid water. De effecten op het oppervlaktewatersysteem worden hierdoor niet meegenomen in de eindbeschrijving.

8.3.2 Oppervlaktewaterkwaliteit
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 verziltende, verzurende en eutrofiërende stoffen (chloride, stikstof- en zwavelverbindingen).
Effectbeschrijving
Alle alternatieven
De afvoer van neerslag van verhardingen is beschreven in paragraaf 8.2. Het neerslagwater is
verontreinigd. 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 oppervlaktekwaliteit 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 verande-
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ring 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 Maasnielderbeek slechts 1 keer per 25 jaar mag voorkomen, wordt het
effect als verwaarloosbaar klein beschouwd.
Conclusie
Het aspect kwaliteit oppervlaktewater is niet onderscheidend voor de alternatieven en wordt
niet meegenomen in de eindbeschrijving.

Landschap
8.4 Geomorfologie
Geomorfologie beschrijft de vorm van het aardoppervlak. In de effectbeschrijving gaat het
bij het aspea geomorfologie om twee punten, namelijk het oppervlak waarover de vorm
wordt aangetast en de inhoud 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 (paragraaf 8.1).
De inhoud van de aantasting 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 geomorfologische elementen worden aangetast en hoe kenmerkend die 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 aspea: aantasting van de vorm van
het aardoppervlak kan op meerdere schaalniveaus invloed hebben op het landschapsbeeld.
Dit visuele aspea is meegenomen bij de beschrijving van de effecten op het landschap (paragraaf 8.5).
Criteria
De criteria waarmee de effeaen van de aanleg van de weg op het aspect geomorfologie
worden beschreven als de insnijding en ophoging van het aardoppervlak en de aantasting van
kenmerkende geomorfologische elementen.
Insnijding dan wel ophoging van het aardoppervlak wordt omschreven als de mate waarin
het huidige aardoppervlak wordt ingesneden of opgehoogd. Dit wordt uitgedrukt in kubieke
meters. De mate van aantasting van kenmerkende geomorfologische elementen is een kwalitatief criterium, dat zich niet in aantallen of (kubieke of vierkante) meters laat beschrijven.
Effectbeschrijving
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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. De alternatieven B en D zijn ca. 630 m l langer
als de alternatieven C en E.
Alternatief 0
Het aardoppervlak wordt bij alternatief 0 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.
Alternatief A
Bij alternatief A leidt de verbreding van het grondlichaam van de St. Wirosingel en de Keulsebaan ten behoeve van parallelwegen tot het beperkt ophogen van het bestaande aardoppervlak. Het effect van deze verbredingen is gering en blijft beperkt tot de directe omgeving
van deze wegen. Ook bij dit alternatief worden geen kenmerkende geomorfologische elementen aangetast.
Alternatief B
De aansluiting met de A73 wordt in alternatief B strakker vormgegeven dan in alternatief C.
Hierdoor steekt zij minder ver in het dal. Insnijding van de terrasrand is bij dit alternatief
minder opvallend dan bij alternatief C, aangezien de steilrand wordt ingesneden op een punt
waar het hoogteverschil met het dal minder duidelijk is. De lengte van de insnijding aan de
rand van de steilrand bedraagt ca. 400 m l ; de maximale diepte van insnijding bedraagt + /ca. 4,25 ml.Ten opzichte van alternatief C 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.
Alternatief C
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 deze variant 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 de steilrand bedraagt ca. 500 m l ; de maximale
diepte van insnijding bedraagt + / - 6,10 m l . Desalniettemin betekent dit alternatief een zeer
grote verstoring van de huidige geomorfologische situatie en van de kenmerkende terrasrand.
Alternatief D
Het effect van deze variant is voor het noordelijk deel gelijk aan dat van basisvariant B. 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 aanzienlijk. De kenmerkende vorm van het glooiend dekzandgebied
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wordt in belangrijke mate verstoord. In het zuidgedeelte wordt het aardoppervlak op 2
plaatsen ingesneden; de eerste insnijding heeft een lengte van ca. 330 m l en een max. diepte van insnijding van 1,65 m l en de tweede insnijding heeft een lengte van ca. 350 m l en
een max. diepte van insnijding van 5,50 m l .
Alternatief E
De effecten voor het noordelijk deel zijn gelijk aan alternatief C. Voor het zuidelijk deel is
het effect gelijk aan dat van basisvariant D.
Tabel 8.4: effect deelaspect per alternatief
deelaspecten
insnijding en ophoging:
aantasting kenm. elementen

ülterrutieven
eenh.

m3

Nul
0
Geen

nul+

bundeling

0
geen

164.000
gering

bos

bundeling

bos

128.000 227.000 181.000
groot
aanzienlijk zeer groot

8.5 Landschap
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 centraal. Het
resultaat van die samenhang, oftewel de afleesbaarheid daarvan, is het (landschaps)beeld, dat
wat men ziet in het veld. Hoe meer zaken in het veld met elkaar samenhangen, des te groter
wordt ook de afleesbaarheid van die samenhang100.
De criteria voor het aspect landschap zijn de samenhang tussen het gebied en het gebruik en
de afleesbaarheid van de samenhang.
Dit zijn kwalitatieve criteria. Zij laten zich niet beschrijven in aantallen of in vierkante meters.
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 van de
Maasnielderbeek is geprobeerd dit zo recht mogelijk te doorsnijden of dit zoveel mogelijk te
onuien. Ook is voor het zuidelijk deel zoveel mogelijk rekening gehouden met het huidige
reliëf en de bestaande beplantingselementen.

Als voorbeeld van zaken die in het veld kunnen samenhangen kan een weg dienen, die als
ontginningsbasis heeft gediend. Zo'n weg ligt vaak hoger dan het omringende land (er is een
samenhang tussen de hoogteligging van de weg en het gebruik als ontginningsbasis). Bebouwing en beplanting
concentreren zich langs zo'n weg (hangen er mee samen). De verkaveling is gericht op de weg (hangt er ook

mee samen).
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Alternatieven Oen A
Met uitzondering van het wegprofiel van de St. Wirosingel verandert er bij dit alternatief
verder niets aan de landschappelijke situatie. Bij alternatief A verandert het wegbeeld van de
Keulsebaan door de aanleg van parallelwegen en door het bredere wegprofiel.
Alternatief B
In deze variant 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 C) en doordat
koppeling met de A73 hier mogelijk is kan het doorgaande karakter van het dal mogelijk
gehandhaafd blijven. De beleefbaarheid van het oversteekmoment van het dal kan bij dit
alternatief echter minder duidelijk worden geaccentueerd.
Alternatief C
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 de A73 en de aansluiting van de A73 op de Koninginne-laan 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 het grote hoogteverschil met het Maasmeanderdal,
maar leidt tot een sterke visuele verstoring.
Alternatief D
Het effect van deze variant is voor het noordelijk deel gelijk aan dat van basisvariant B. Voor
het zuidelijk deel is geprobeerd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het glooiende karakter van het dekzandlandschap. Daarbij zijn 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 Roer-
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mond) zelf is de doorgaande route die daar haaks op staat. Deze variant heeft zowel op de
Keuisebaan 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.
Alternatief E
De effecten voor het noordelijk deel zijn gelijk aan alternatief C. Voor het zuidelijk deel is
het effect gelijk aan dat van basisvariant D.
Tabel 8.5: effect landschap per alternatief

afleesbaarheid

geen

geen

wordt
beperkt

wordt
verder
beperkt

verstoring
wordt
beperkt
(2x)

(2x)
wordt
verder
beperkt
(2x)_

8.6 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.

8.6.1 Cultuurhistorie
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). Cultuurhistorisch waardevolle objecten of patronen (cultuurhistorische samenhang) worden veelal onherstelbaar verstoord door de aanleg van een weg. De visuele aspecten van cultuurhistorie worden beschreven bij het aspect landschap.
Effectbeschrijving
Alternatief 0
Alternatief 0 heeft geen effect op de cultuurhistorie.
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Alternatief A
Bij alternatief A is het effect op de cultuurhistorie slechts gering. De cultuurhistorische waarde van de erfontsluitingen en beplantingen langs de Keulsebaan (lijnvormige elementen) die
gaan verdwijnen is gering. De historische gegroeide samenhang tussen de Keulsebaan en de
bebouwing daarlangs wordt in deze variant wel aangetast.
Alternatief B
De aantasting van de samenhang van de Kloosterhof met de bijbehorende gronden is gering.
Hoeve en land blijven voor een deel in samenhang bestaan. De aansluiting van de a73 is
vloeiender gedimensioneerd dan in alternatief C.
Dit alternatief zal echter een groot effect hebben op de bebouwing direct aan de noordzijde
van de spoorbaan en de samenhang tussen de buurtschap Heystert met haar omgeving verstoren.
Alternatief C
Dit alternatief betekent met name een aanzienlijke aantasting van de historische samenhang
tussen deze hoeve 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-A73 veroorzaakt, als door het stuk van de Oosttangent vanaf de aansluiting dwars door het dal heen.
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.
Alternatief D
Het effect van deze variant is voor het noordelijk deel gelijk aan dat van basisvariant B. 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.
Alternatief E
Voor het noordelijk deel zijn de effecten gelijk aan die van alternatief C. Voor het zuidelijk
deel is het effect gelijk aan dat van basisvariant D.
Tabel 8 . 6 : effect cultuurhistorie per alternatief

alternatieven
eenh.

Deelaspecten
Cultuurhistorie
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0
nul
gelijk

A
Nul +
gelijk

B
C
bundeling
bos
gering
aantasting

E
Eafl
bundeling
bos
gering + aantasting
+ doordoorsnijding
snijding
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8.6.2 Archeologie
Criteria
Voor het aspect archeologie geldt het intact laten van de bodem als belangrijkste voorwaarde voor het behouden van het bodemarchief. De mate waarin de grond wordt verstoord is
een maat voor de aantasting van het bodemarchief. Dit geldt niet alleen voor het verstoorde
oppervlak. Het gaan ook om de inhoud van de verstoring (het aantal kubieke meters) aangezien archeologische waarden zich met name op een zekere diepte in de bodem bevinden.
Ophoging van de bodem laat het bodemarchief weliswaar in stand, maar kan door optredende klink en verdroging toch een negatief effect hebben op de archeologische waarde.
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
Alternatieven Oen A
Deze alternatieven hebben geen effect op het aspect archeologie.
Alternatief B
Ondanks de grotere lengte van dit alternatief ten opzichte van alternatief C is de insnijding
van de terrasrand geringer dan bij alternatief C. Doordat de ingreep in dit alternatief gebundeld wordt met andere ingrijpende aantastingen van het bodemarchief (aanleg A73), is de
aantasting vergelijkbaar met die van alternatief C.

Alternatief C
Voor het aspect archeologie is alternatief C vergelijkbaar met alternatief B. De insnijding van
de terraswand is groter, maar de lengte van dit alternatief is korter. Dit alternatief wordt niet
met andere ingrijpende maatregelen gebundeld.
Alternatief D
Het effect van dit alternatief is voor het noordelijk deel gelijk aan dat van alternatief B. De
ingravingen in het zuidelijk deel betekenen een mogelijke aantasting van het archeologisch
bodemarchief.
Alternatief E
Voor het noordelijk deel zijn de effecten gelijk aan die van alternatief C. Voor het zuidelijk
deel is het effect gelijk aan dat van alternatief D.
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Tabel 8.7: effect archeologie per alternatief
alternatieven
0
Deelaspecten
eenh.
nul
omvang verstoring
m3
0

A

nul +
0

B
bundeling
42.000

bos
31.000

D
bundeling
90.000

E
bos
79.000

8.7 Flora en Fauna
Het effect dat de verschillende alternatieven hebben op de natuur wordt beschreven aan de
hand van de basisbescherming waarvoor het compensatiebeginsel binnen de EHS is opgesteld. Het compensatiebeginsel uit de EHS heeft de provincie Limburg vertaald naar een
provinciale compensatieregeling. Het provinciale compensatiebeginsel hanteert voor de onderstaande gebiedscategorieën het "nee-tenzij-principe". Ingrepen binnen deze gebiedcategorieën zijn niet toegestaan tenzij er een groot maatschappelijk belang mee gediend is en er
geen alternatieve locaties aanwezig zijn om de ingreep te realiseren. De effectbeschrijving
van de alternatieven op de flora en fauna geeft geen antwoord op de vraag of met de ingreep het zwaar maatschappelijk belang wordt gediend. In hoofdstuk 14 worden de alternatieven getoetst aan de geformuleerde doelstelling en uitgangspunten in hoofdstuk 4. De volgende gebiedcategorieën zijn compensatieplichtig:
•

•
•
•

de ecologische hoofdstructuur bestaande uit bos- en natuurgebieden zoals vastgesteld in
de vigerende bestemmingsplannen, Rbon-gebieden, ecologische verbindingszones en
ontwikkelingszones;
overige landschaps- en natuurelementen die uit hoofde van een vigerend bestemmingsplan reeds bescherming genieten;
houtopstanden die reeds onder de werking van de Boswet vallen ( > 0,1 ha buiten de
bebouwde kom)
elementen die voor het leefgebied van zeldzame soorten van belang zijn.

De effecten die ontstaan als gevolg van de ingrepen worden beschreven voor:
•
vernietiging van biotopen;
•
verstoring door een toename van de geluidsbelasting;
versnippering door barrièrewerking waardoor ecologische relaties verloren gaan.
De effecten die optreden als gevolg van verstoring en versnippering worden kwalitatief beschreven. In het Natuurcompensatieplan zal het effect als gevolg van verstoring en versnippering kwantitatief worden berekend. De vernietiging wordt berekend op basis van de lengte
van het alternatief en het standaarddwarsprofiel.

8.7.1 Oppervlakteverlies, versnippering en verstoring van biotopen
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Criteria
Er wordt onderscheid gemaakt in absoluut oppervlakteverlies in de biotopen en kwaliteitsverlies binnen deze gebieden door verstoring en/of versnippering. De biotopen die hier in
beschouwing genomen worden, zijn de gebieden die in paragraaf 3.3.5 als waardevol of zeer
waardevol zijn aangemerkt, op grond van de waarderingscriteria die daarvoor opgesteld waren.
1. Absoluut oppervlakteverlies betekent een verkleining van het leefgebied voor flora en
fauna in de betreffende levensgemeenschap. Voor de zeldzame en/of bedreigde soorten
betekent dat een verdere bedreiging. Sommige soorten zullen zich in een verkleind leefgebied niet meer kunnen handhaven; daarmee komt de diversiteit in het gedrang. De
kansrijkheid van een verkleind leefgebied is geringer dan in een gebied van de oorspronkelijke omvang. Door de afname in diversiteit en kansrijkheid neemt ook de kenmerkendheid af, waardoor het gebied makkelijker te vervangen is. Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een verkleining van een gebied met natuurwaarden betekent dat het gebied minder waardevol wordt.
2.

Kwaliteitsverlies door verstoring van levensgemeenschappen heeft grotendeels dezelfde
effecten als absolute oppervlakteverkleining: door verstoring raakt (een deel van) een
gebied minder geschikt dan leefgebied voor flora en fauna, wat neerkomt op oppervlakteverkleining van de levensgemeenschap. In het verstoorde gebied zullen bepaalde soorten zich niet kunnen handhaven: de diversiteit zal hier afnemen. De kansrijkheid van het
verstoorde gebied is klein. Zeldzame soorten worden sterker bedreigd. En ook voor het
verstoorde gebied geldt dat de vervangbaarheid toeneemt en de kenmerkendheid afneemt. Ook verstoring leidt dus tot een vermindering van de natuurwaarde van een gebied.
Onder verstoring wordt hier verstaan: verstoring door licht (van de auto's en van straatverlichting) en geluid. Omdat over de effecten van verstoring van flora en fauna door
licht nog veel onzekerheid bestaat in de literatuur, wordt dit aspect in de afwegingstabellen buiten beschouwing gelaten, alleen in de effectbeschrijving zal het - indien relevant genoemd worden. De concrete maatstaf voor verstoring wordt beschreven aan de hand
van de geluidshinder die broedvogels ondervinden. Hieraan is bij deze diergroep uitgebreid onderzoek verricht. Het ongeschikt raken van een zone rondom de weg moet worden omgezet in te compenseren ecotoop.
De effecten van geluid op de broedvogelpopulatie zijn berekend aan de hand van de rekenmethode van Reijnen c.s. (1992) en toegepast op de broedvogels die voorkomen op
de Lijst van beschermde en/of bedreigde diersoorten in Limburg. In die methode worden
de volgende criteria gehanteerd:
A. Bosvogels:
4 8 - 5 0 dB(A): minimaal 20 % afname van de territoriumgeschiktheid
58 dB(A): minimaal 50 % afname van de territoriumgeschiktheid
B. Weidevogels:
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4 8 - 6 0 dB(A): minimaal 20 % afname van de territoriumgeschiktheid
60 dB(A): minimaal 50 % afname van de territoriumgeschiktheid
Over andere faunasoorten is met betrekking geluidsverstoring weinig bekend. Van dassen
is bekend dat ze nabij drukke verkeerswegen en zelfs in spoortaluds een burcht kunnen
bewonen (Krekels et al. 2000). Tijdens de aanleg van infrastructuur of bebouwing zorgt
geluidsverstoring er echter voor dat dassenburchten verlaten raken, kaart ].2 en J.3 zijn
de geluidscontouren van het bedrijventerrein en de A73 weergegeven. Steeds is het effect van de geluidsbelasting van de planwegen afgezet tegen de cumulatieve geluidswaarden van de A73, het bedrijventerrein Heide-Roerstreek met de uitbreiding ten zuiden
van de Keulsebaan. Daarbij blijkt dat bij geen van de alternatieven de geluidsbelasting van
de weg doorslaggevend is. De verstoring van de broedvogeldichtheid van bosvogels en
weidevogels zal uiteindelijk kwantitatief worden beschreven in het Natuurcompensatieplan.
3. Naast verstoring zorgt versnippering voor kwaliteitsverlies: door versnippering kunnen
gebieden die voor de ingreep tot het leefgebied van een soort werden gerekend, niet bereikbaar zijn als er geen mitigerende maatregeien kunnen worden getroffen. Ook hier is
dus feitelijk sprake van een oppervlakteverkleining. De diversiteit van soorten neemt af en
zeldzame soorten worden sterker bedreigd. De kansrijkheid alsmede de kenmerkendheid
van het versnipperde gebied wordt kleiner, terwijl de vervangbaarheid van het gebied ais
zodanig toeneemt.
4. Het verzuringbeleid voor het wegverkeer heeft betrekking op de componenten SO2 (zwaveldioxide) en NO» (stikstofoxiden). De depositie van deze stoffen leidt tot aantasting
van bossen en landbouwgewassen. Bij lage bronnen van verzurende emissies zoals verkeer
vindt het grootste deel van de depositie plaats op zeer korte afstand van de bron en geconcentreerd op een klein oppervlak langs de weg. De depositie wordt kwalitatief beschreven.
Concreet gaat het om:
Opperviakteverlies, versnippering en verstoring van de volgende biotopen. Bij ieder
gebied is aangegeven welke beschermde diersoorten er leven. In bijlage 9 is een lijst opgenomen met de beschermingsstatus van iedere soort in nationale of internationale regelgeving.
1
Droge cultuurgronden
Foerageergebied van: das
Leefgebied van: geelgors, patrijs
2
Natte graslanden en
Leefgebied van: groene specht, ijsvogel, das, groene
moerasvegetaties
kikker, poelkikker
3
Stromend water
Leefgebied van: vetje, waterspitsmuis
4
Stilstaand water
Leefgebied van: kamsalamander, alpenwatersalamander, groene kikker, grote modderkruiper, wintertaling
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Bos

Groene kikker,

alpenwatersalamander,

poelkikker,

rugstreeppad, knoflookpad, levendbarende hagedis,
hazelworm, zandhagedis, geelgors, boomleeuwerik,
zwarte specht, groene specht, wild zwijn, das
Schrale zandgrond

Leefgebied van: hazelworm, levendbarende hagedis,
zandhagedis, gladde

slang, heikikker,

poelkikker,

vinpootsalamander, geelgors, boomleeuwerik
Droge heide

Leefgebied van: boomleeuwerik, geelgors, zandhagedis, levendbarende

hagedis, gladde slang, adder,

alpenwatersalamander,

groene

kikker,

poelkikker,

rugstreeppad, knoflookpad
Biotoop van kleinschalig Leefgebied van: patrijs, geelgors, knoflookpad, alcultuurlandschap

penwatersalamander,

groene

kikker,

poelkikker,

rugstreeppad, zandhagedis, das

Verstoring door verzurende stoffen:
•
•

De mate waarin de hoofdwegen in natuurgebieden gelegen zijn;
de mate waarin de hoofdwegen dicht bij verzuringgevoelige gebieden
liggen

Effect beschrijving
Hierna wordt per alternatief beschreven welke effecten ze hebben op de natuurwaarden in
het gebied. Indien bij de beschrijving een (sub)criterium niet genoemd wordt, is er geen
effect op dat criterium. De tabellen bij iedere effertbeschrijving geven een overzicht van alle
effecten.

Tabel 8.8: effect oppervlakteveriies biotopen t.g.v. de aanleg van de weg per alternatief

nHEÜSnUi
Deelaspecten
Eenh.
Ha.
1 droog cultuurland
2 natte graslanden en moerasvege- M2
taties
M2
3 stromend water
M2
4 stilstaand water
Ha.
5 bos
M2
6 schrale zandgrond
M2
7 droge heide
8 kleinschalig cultuurlandschap
Ha.
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HEM

IEH

BI

Bf^H

w»w

nul
22,7
0

nul+
22,7
0

bundeling
26,6
1.900

Bos
23.8
7.300

Bundeling
26,6
1.900

bos
23,8
7.300

0
0
0,1
0
0
0

0
0
0,1
0
0
0,1

0
0
0,5
0
0
0

0
0
1,5
0
0
0

0
0
0,6
0
0
3

0
0
1,6
0
0
3

173

BflO |

De deelaspecten (uit tabel 8.8) stromend water(3), stilstaand water(4), schrale zandgrond^) en droge heide(7) zijn niet onderscheidend en worden in de effectbeschrijving van
hoofdstuk 12 niet meegenomen.
Tabel 8.9: effect versnippering van soorten t.g.v. de aanleg van de weg per alternatief (kwalitatief)

ETïfflWiffffM
Deelaspecten
1 droog cultuurland
2 natte graslanden en moerasvegetaties
3 stromend water
4 stilstaand water
5 bos
6 schrale zandgrond
7 droge heide
8 kleinschalig cultuurlandschap
0:

geen of nagenoeg geen effect

-:

beperkt negatief effect

--:

negatief effect

—:

aanzienlijk negatief effect

H3H

B^B

BH

B3H

KB

BB

nul
0
0

nul+
0
0

bundeling
-

Bos
--

Bundeling
-

bos
-

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

—
0
0

0
0
—
0
0

0
0
—
0
-

0
0
—
0
-

De deelaspecten (uit tabel 8.9) stromend water(3), stilstaand water(4) en droge heide(7)
zijn niet onderscheidend en worden in de effectbeschrijving van hoofdstuk 12 niet meegenomen.
Alternatief 0
In de situatie die volgt uit de autonome ontwikkeling ligt de aansluiting met de A73 in het
dassenfoerageergebied en leidt daar tot verstoring. Tevens is grenzend aan de A73 en aan
het bedrijventerrein Heide-Roerstreek een zone waarin vogels minder broedsucces hebben
vanwege het geluid. In de zone van de A73 hebben de flora en fauna tevens hinder van de
lichtuitstraling van de weg. Dit laatste heeft betrekking op dassen, amfibieën, broedvogels en
de vegetatie in het beekdal van de Maasnieiderbeek. Aantasting van dassenburchten vindt
niet plaats.
Het industrieterrein Heide Roerstreek en de Keulsebaan vormen een sterke barrière in de
ecologische relatie tussen de Melickerheide en het Roerdal. Door deze barrière functioneert
de ecologische struauur niet optimaal, met name voor dieren die tussen de verschillende
elementen migreren of waarvoor het gebied een doortrekgebied is.
Alternatief A
De effecten van alternatief A op de natuurwaarden wijken niet veel af van die van de nulsituatie.
De verbreding van de St. Wirosingel (tussen de Keulsebaan en de Koninginnelaan) en de
Keulsebaan betekenen het verloren gaan van de bestaande wegbermen en een groter ruimtebeslag door de weg. Langs de nieuwe wegen zullen weer wegbermen worden aangelegd, die
in natuurwaarde minstens vergelijkbaar zijn met de bestaande.
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Men mag aannemen dat de betere verkeersafwikkeling voor wat betreft de verstoring door
licht en geluid van het verkeer een kleine verbetering ten opzichte van de nulsituatie betekent. Aantasting van dassenburchten vindt niet plaats.
In de aanlegfase zal er enige verstoring van de aangrenzende levensgemeenschappen zijn.
Alternatief B
Dit alternatief zal het tracé van de N293 (Oosttangent Roermond) ruimte innemen waar nu
een dassenfoerageergebied ligt in de droge cultuurgronden (waardevol) en waar nu natte
graslanden en moerasvegetaties voorkomen (zeer waardevol). Een deel van het agrarisch
gebied is ook leefgebied van de geelgors. De Maasnielderbeek stroomt onder de N293
(Oosttangent Roermond) en de naastliggende A73 door een duiker die geschikt is voor
watergebonden fauna; het beekbiotoop zal door de onnatuurlijke situatie die ter plaatse van
de weg kan ontstaan, beïnvloed worden. Op het stromend water zelf is het effect beperkt tot
nihil. De kruising van de N293 aan weerszijden van de Maasnielderbeek via een dijklichaam
vernietigt een deel van het leefgebied van de soorten die langs de beek voorkomen. De
Maasnielderbeek is met de natte graslanden, poelen, moerasachtige vegetatie en beekbegeleidend bos, het leefgebied van doelsoorten als waterspitsmuis, das, poelkikker, kamsalamander, geelgors en patrijs. De Heidebaan die zowel de A73 als de N293 (Oosttangent Roermond) kruist wordt in het uitgewerkte ontwerp voor de A73 verbreed en gedeeltelijk bestemd voor een droge eco-passage. De ecologische verbindingszone richting de stad wordt
hiermee hersteld.
Dit alternatief leidt niet tot versnippering van het bosgebied van de Melickerheide.
Voor de gronden tussen de spoorlijn en het alternatief B en het braakliggende terrein tussen
de spoorlijn en de Keulsebaan zijn wel effecten te verwachten. De spoorlijn en zijn bermen
vormen het leefgebied voor een aantal reptielsoorten; gladde slang, zandhagedis, levendbarende hagedis en hazelworm. Met de bundeling van de Oosttangent Roermond aan het oude
spoor gaat hun leefgebied verloren. Bovendien staat het functioneren van de verbinding
tussen de Melickerheide en de natuur in de stad onder druk.
Het braakliggende terrein vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbindingszone
tussen het dal van de Maasnielderbeek/Melickerheide en het kleinschalig cultuurlandschap
ten zuiden van de Keulsebaan/Roerdal. In deze schakel zowel amfibieën en reptielen (waaronder beschermde soorten als hazelworm en zandhagedis) als dassen en wilde zwijnen waargenomen.
De komst van de N293 in de basisvariant betekent - ondanks de faunatunnels - een zodanige
barrière in deze verbindingsschakel dat ze haar betekenis voor verstoringgevoelige dieren als
dassen grotendeels zal verliezen. Wilde zwijnen kunnen geen gebruik maken van de faunatunnels; voor deze dieren is de barrière absoluut. Deze effecten worden ais zeer nadelig beschouwd. Amfibieën zijn minder verstoringgevoelig en zullen daarom via de faunatunnels
deze passage tussen Breidberg en de Melickerheide kunnen blijven gebruiken. Langs de weg
komen geleidende rasters om kleine dieren naar de tunnels toe te leiden.
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Daarnaast zullen de flora en fauna in de aan de weg grenzende gronden (dassenfoerageergebied, natte gronden, moerasgebied) door het verkeer verstoord worden. De extra geluidsbelasting van het autoverkeer zal de broedvogeldichtheid in alle naastliggende gebieden doen
afnemen. De geluidscontouren reiken tot in het bos van de Melickerheide, zodat verwacht
mag worden dat ook hier de broedvogels schade hiervan ondervinden. Omdat alternatief B
aan de rand van de gebieden met natuurwaarde ligt, zal de verstoring minder impact hebben
op de flora en fauna dan in alternatief C, waarin waardevolle gebieden doorsneden worden
door de weg. Alternatief B doorsnijdt echter de Maasnielderbeek die in het kader van beekherstelproject door natuurtechnische werkzaamheden zijn natuurlijke loop al terug heeft
gekregen.
Verkeersslachtoffers zullen er nauwelijks vallen omdat in dit alternatief langs het hele wegtracé rasters voorzien zijn.
Dit alternatief beperkt de potentiële natuurwaarden in het beekdal van de Maasnielderbeek
en in het bosgebied door de verkleining en verstoring van deze gebieden.
Levensgemeenschappen van droge cultuurgronden in de hogere delen van het dal van de
Maasnielderbeek worden doorsneden en vernietigd. Dit gebied is echter niet kenmerkend en
zeldzaam maar vormt wel het foerageergebied van de das en de geelgors. De das heeft zijn
burchten aan de rand van de Melickerheide. Het alternatief versnippert echter weinig foerageergebied van de das.
Levensgemeenschappen van natte graslanden, moerasachtige vegetaties en beekbegeleidend
bos langs de Maasnielderbeek worden doorsneden en vernietigd. Dit gebied is zeldzaam op
regionale en nationale schaal. De soorten die hier voorkomen komen niet voor op de nationale of Europese lijsten van beschermde soorten maar zijn in de regio en nationaal gezien
zeker geen algemeen voorkomende soorten. Levensgemeenschappen in het dal van de
Maasnielderbeek worden vernietigd, versnipperd en mogelijk verstoord.
De levensgemeenschappen van stromend water in de Maasnielderbeek worden niet ververstoord door de realisering van een ecoduiker. Het leefgebied van de waterspitsmuis die
op de Rode lijst van bedreigde zoogdieren staat wordt echter verstoord.
De spoorlijn en zijn taluds vormen een open zandige strook met schaarse, ruderale vegetatie
en zijn het kemleefgebied van een aantal reptielsoorten zoals de levendbarende hagedis,
zandhagedis en gladde slang. In de Meinweg en het heideterrein van de Melickerheide leven
grote populaties waarmee de dieren die op de spoorbaan leven in contact staan. De aanleg
van dit alternatief parallel aan de spoorlijn vormt een barrière voor de bovenstaande diersoorten en mogelijk dat een deel van het leefgebied wordt vernietigd en verstoord. Het
leefmilieu van het spoortalud is echter eenvoudig te vervangen. Alternatief B kruist de
spoorlijn met een viaduct. Ter plaatse van het viaduct kunnen dieren de N293 (Oosttangent
Roermond) passeren door de spoorbermen onder het viaduct door te volgen. Alleen wordt
het voor reptielen (warmteminnend) moeilijker zich onder het viaduct te verplaatsten van-
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wege de schaduwwerking van het viaduct. In de aanlegfase zullen de aangrenzende gebieden
verstoord raken. Met name de levensgemeenschap op en langs de spoorbaan zal sterk beïnvloed worden; bij de aanleg van het viaduct zal er tijdelijk een barrière bestaan in deze lijnvormige biotoop. Bij de andere gebieden gaat het om een ingreep aan de rand; de verstoring
zal daarom relatief minder groot zijn.
Alternatief C
Dit alternatief doorsnijdt het beekdal van de Maasnielderbeek en het bosgebied van de Melickerheide. Dat betekent een doorsnijding van levensgemeenschappen van droge cultuurgronden. Dit type cultuurgrond is niet kenmerkend noch zeldzaam maar vormt wel het foerageergebied van de das. De das zal verstoring ondervinden van de aanleg van de N293
(Oosttangent Roermond) waardoor mogelijke burchten in de buurt worden verlaten. Alternatief C leidt tot versnippering van het foerageergebied van de das. Migratiemogelijkheden
blijven echter bestaan langs de Maasnielderbeek. De das heeft in het bovenstroomse deel van
de Maasnielderbeek een bijburcht in de terrasrand. De hoofdburcht ligt aan de oostkant van
de Oosttangent Roermond. Er ligt een dassenburcht dicht bij de weg die tijdens de aanleg
verstoord kan worden.
Levensgemeenschappen van natte graslanden, moerasachtige vegetaties en beekbegeleidend
bos langs de Maasnielderbeek worden doorsneden en vernietigd. Dit gebied is zeldzaam op
regionale en nationale schaal. De soorten die hier voorkomen komen niet voor op de nationale of Europese lijsten van beschermde soorten maar zijn in de regio en nationaal gezien
zeker geen algemeen voorkomende soorten. Levensgemeenschappen in het dal van de
Maasnielderbeek worden vernietigd, versnipperd en mogelijk verstoord.
De weg kruist de oude Maasmeander en de Maasnielderbeek door middel van een brug,
waardoor migratiemogelijkheden langs de beek blijven bestaan. De Maasmeander wordt door
de overspanning fysiek niet aangetast. Wel kan enig effect op het leven in het water optreden
doordat de brug schaduw werpt op het water; dit effect wordt echter minimaal geacht. De
kruising van de Maasnielderbeek met een brug betekent een beperking van de mogelijkheden
voor de beek om vrij te meanderen; het beekbiotoop zal daardoor ter plaatse enigszins beïnvloed worden. In de aanlegfase zal er extra verstoring zijn in de omgeving van de nieuwe
barrière. Net als bij alternatief B vernietigt het dijklichaam een deel van het leefgebied van
de soorten die langs de beek voorkomen.
In het bosgebied van de Melickerheide leidt de aanleg van dit alternatief tot vernietiging van
het leefgebied van soorten als das, zandhagedis, levendbarende hagedis, hazelworm, boomleeuwerik, groene specht, zwarte specht en geelgors. Het autoverkeer zal voor geluidsverstoring zorgen. Vooral voor broedvogels in de verschillende bosgebieden zal dit leiden tot minder broedparen. Er liggen meerdere dassenburchten dicht bij de weg die tijdens de aanleg
verstoord kunnen worden. Versnippering treedt op doordat het bosdeel ten westen van de
weg wordt afgesplitst van het gebied Melickerheide / Luzenkamp. Voor de hazelworm en de
levendbarende hagedis gaat een deel van het leefgebied verloren.
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Bij de kruising met de zandige spoorbaan met een viaduct, wordt een deel van het leefgebied voor zandhagedis, hazelworm en gladde slang, vernield. Daarbij gaat het om het spoortalud en het braakliggende terrein. Het gebied ten westen van de kruising raakt na de aanleg
geïsoleerd van het leefgebied ten oosten ervan (spoortalud en Melickerheide). Door deze
scheiding zullen de huidige populaties ten westen van de Oosttangent Roermond geen echte
overlevingskansen hebben. Met name de uitwisseling met de belangrijke kerngebieden op en
langs de randen van de Melickerheide zal sterk afnemen. Voor wat betreft het braakliggend
perceel ten noorden van de Keulsebaan geldt hetzelfde wat hierover bij alternatief B is gezegd.
Omdat de N293 (Oosttangent Roermond) de genoemde gebieden doorkruist, zal aan beide
zijden van de weg verstoring van de rust optreden, zowel door geluid als door licht. Een
ander effect van het doorkruisen van de leefgebieden is het risico van verkeersslachtoffers
onder de dieren. Dit wordt echter geminimaliseerd door de rasters die langs de weg geplaatst
worden en die dieren verhinderen op de rijbaan te komen.
Behalve aantasting van de actuele natuurwaarden, betekent alternatief C ook een aantasting
van de potentiële natuurwaarden, die met name in het dal van de Maasnielderbeek zeer
hoog zijn vanwege het renatureringsproject dat hier uitgevoerd is door het waterschap. Maar
ook in het bosgebied en de droge cultuurgronden liggen potentiële natuurwaarden die geschaad worden.
Alternatieven Den E
De effecten voor het noordelijk deel van het tracé zijn gelijk aan respectievelijk alternatief B
en C. In het zuidelijk deel doorkruisen beide alternatieven het kleinschalig cultuurlandschap
tussen Melick en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan.
Het betreft hier graslanden en akkers met beperkte soortenrijkdom. Dit gebied is foerageergebied van de das en patrijs. De das die hier foerageert komt uit het Roerdal en uit de terreinen ten noorden van Melickerheide. De graslanden en akkers kunnen hiermee getypeerd
worden als intensief gebruikte cultuurgrond, ruigere akkers met kleinschalige landschapselementen.
Door de aanleg van de Oosttangent wordt foerageergebied van de das vernietigd op de
plaats waar het tracé komt te liggen. Het autoverkeer op de weg leidt tot extra geluidsbelasting. Een bepaalde zone om de weg zal verstoord worden, waardoor met name de broedvogeldichtheid in naastliggende gebieden afneemt. Over het gehele traject van alternatief D en
E, dus zowel ten noorden als ten zuiden van de Keulsebaan, worden broedvogelparen verstoord. De verstoring van broedvogels door geluid afkomstig van de planwegen is in de alternatieven D en E wel lager dan in B en C. Dat komt doordat in D en E de verkeersintensiteit op de St. Wirosingei, tussen de Heinsbergerweg en de Keulsebaan, sterk vermindert ten
opzichte van de nulsituatie; in de alternatieven B en C is dat veel minder het geval. Juist in
dat gebied bevinden zich meerdere broed locaties.
Tenslotte is versnippering van dassenleefgebied erg groot. Door de Oosttangent Roermond
wordt veel foerageergebied van elkaar gescheiden. Het deel ten westen van de Oosttangent
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Roermond is niet langer bereikbaar en wordt als verloren dassenfoerageergebied gezien. Gezien het feit dat de das een brede verbindingszone nodig heeft, worden de mogelijkheden tot
migratie richting het Roerdal vrijwel nihil.
Langs het hele zuidelijke tracé komen rasters om de kans op verkeersslachtoffers te minimaliseren.
De alternatieven D en E beperken de potentiële natuurwaarde van het gebied ten zuiden van
de Keulsebaan sterk, niet alleen door verkleining en verstoring van de levensgemeenschap
van kleinschalig cultuurlandschap, maar ook door de versnippering van dit gebied.

Effectbeschrijving verstoring door verzurende stoffen
Met name de drukke wegen dragen bij aan de verzuring. In de natuurgebieden zijn dit de
Heinsbergerweg (intensiteit tussen de 10.000 en 22.500 mvtg/etm) en het noordelijk deel
van de Oosttangent (intensiteit tussen de 25.000 en 39.000 mvtg/etm). De OosttangentZuid heeft een lagere verkeersintensiteit en de Keulsebaan gaat voornamelijk langs bedrijfsbebouwing van het industrieterrein Roerstreek en het de uitbreiding van het bedrijventerrein
ten zuiden van de Keulsebaan.
Verzuringgevoelige gebieden direct langs de tracés zijn delen bos op het terras ten zuiden
van de Maasnielderbeek (wordt geraakt door de N293 (Oosttangent Roermond) in de
alternatieven C en E) en bij het kruispunt St. Wirosingel-Keulsebaan101 (hoge intensiteiten in
de alternatieven 0 en A).
Tabel 8.10: depositie van verzurende stoffen in natuurgebieden en verzuringgevoelige gebieden vanaf
de drukste wegen
Alternatief
nul+
bundeling
ba
Bundeling
bos
Heinsber- Heinsberger- OosttangentOosttangentHoofdwegen in natuurOosttangentOosttangent
weg
gebieden
gerweg
Noord
Noord
Noord
Noord
Hoofdwegen dichtbij
Keulsebaan Keulsebaan
geen
Oosttangentgeen
Oosttangentverzuringgevoelige
Noord
gebieden.
Noord

In de alternatieven 0 en A zal met name de Heinsbergerweg invloed hebben op de venuring
in het natuurgebied langs het Roerdal. Het verzuringgevoelige bos op de hoek van de Keulsebaan en St. Wirosingel wordt in deze alternatieven extra belast.
De alternatieven B, C, D en E zullen elk (dicht bij de weg) leiden tot een depositie van verzurende componenten. Bij de bosaltematieven C en E zal dit iets groter zijn door de hogere
intensiteiten van het wegverkeer ten opzichte van de alternatieven B en D, de grotere lengte
door het beekdal en de bosuitloper (verzuringgevoelig). De Oosttangent-Noord gaat in de
alternatieven B en D vooral langs de A73 (die ook depositie veroorzaakt) en via de strook
langs de spoorlijn en buurtschap Heystert.

Gemeente Roermond. Ecologische Structuurvisie, 1997
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8.7.2 Effecten op de ecologische structuur
Criteria
Een verzwakking van de ecologische structuur in de vorm van verkleining, versnippering en
nieuwe barrières betekent met name een aanslag op de kansrijkheid van de elementen binnen de structuur. De leefgebieden van flora en fauna worden verkleind en geïsoleerd. De
kansen voor zeldzame soorten om te overleven worden daardoor kleiner; de diversiteit zal
afnemen. De vervangbaarheid neemt toe en de kenmerkendheid af.
In paragraaf 8.7.1 is reeds het effect van versnippering op soorten aan bod geweest, waarbij
impliciet de gevolgen voor de ecologische structuur zichtbaar werden.
In deze paragraaf ontstijgen we het niveau van de soorten om expliciet zichtbaar te krijgen
wat de consequenties van de wegaanleg zijn op het niveau van de ecologische
(hoofd)structuur. De ecologische relaties hoeven niet per definitie in de EHS te liggen; ze
verbinden de belangrijkste gebieden met natuurwaarden waardoor deze relaties ook bijvoorbeeld over agrarische gronden kunnen lopen. Feit is wel dat deze ecologische relaties tezamen met de EHS de ecologische structuur bepalen. In dit plangebied zijn de volgende ecologische relaties van belang'02:
1.
Meinweg-Luzenkamp-Melickerheide
Een terrestrische verbinding tussen het nationale park de Meinweg via Melickerven en
Luzenkamp naar de Melickerheide. Deze relatie is van belang voor alle heidesoorten,
met name de herpetofauna. Daarnaast maakt het wild zwijn gebruik van deze verbinding.
2.
Roerdal - Oude Maasmeander
Deze verbinding is van belang voor de uitwisseling tussen dassenpopulaties ten noorden en ten zuiden van de Melickerheide.
3.
Maasnielderbeek (groen - blauwe vingers)
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.
4.
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
uitwisselingsmogelijkheid ligt door een smalle braakliggende strook in het industriegebied.
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Effectbeschrijving
In onderstaande tabel is per alternatief de invloed van de ingreep op de ecologische structuur weergegeven (nieuwe barrières in de EHS en de invloed op bestaande ecologische relaties).
Tabel 8.11 effecten op ecologische structuur per alternatief (kwalitatief)
Deelaspecten
nieuwe barrière in de EHS
invloed op bestaande ecologische relaties
0:

nul
0
0

nul +
0
0

bundeling
-

bos
--

Bundeling

bos

geen of nagenoeg geen effect

-:

beperkt negatief effect

--:

negatief effect

—:

aanzienlijk negatief effect

Alternatieven 0 en A
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In alternatief A zal de Keulsebaan na verbreding een barrière vormen in de ecologische
relatie tussen de Melickerheide en de Breidberg. De enige open ruimte in het gebied is het
braakliggend terrein tussen de spoorlijn en de Keulsebaan. De verbindingszone is erg smal en
loopt letterlijk dood op de Keulsebaan waardoor voor migererende dieren een grote barrière
is. Alternatief A is ondanks de barrièrevorming op de Keulsebaan het gunstigst voor de ecologische structuur: er worden geen gebieden met natuurwaarden verkleind of doorsneden en
nergens worden barrières toegevoegd. Er wordt geen nieuwe barrière in de EHS opgeworpen
omdat deze ook niet wordt aangetast.
Alternatieven B en C
De levensgemeenschappen van natte graslanden, moerasachtige vegetaties en beekbegeleidend bos langs de Maasnielderbeek zijn grotendeels aangewezen als reservaats- of beheersgebied (Rbon-gebied). Tevens behoort het bestaande bos- en natuurgebied de Melickerheide tot de Ecologische Hoofdstructuur. Een gedeelte van de Melickerheide is reeds aangewezen als reservaatsgebied.
De levensgemeenschappen van natte graslanden, moerasachtige vegetaties en beekbegeleidend bos langs de Maasnielderbeek tussen Kloosterhof en de A73 Zuid is reeds in het voorontwerpbestemmingsplan Rijksweg 73 Zuid tunneltracé bestemd als "Natuurreservaat".
De doorsnijding van de levensgemeenschappen langs de Maasnielderbeek hebben in alternatief C een groter negatief effect op vernietiging, verstoring en versnippering dan in alternatief
B waarbij de weg tegen de bestaande bebouwing en wegen van Roermond aanligt. In beide
gevallen zal de verbinding naar de stad via de Maasnielderbeek echter onder druk komen te
staan.
De ecologische relatie tussen de Meinweg, de Luzenkamp en de Melickerheide wordt met
alternatief C aangetast omdat het bosdeel ten westen van de weg wordt afgesplitst van het
resterende gebied Melickerheide/Luzenkamp.
Bij beide alternatieven kruist de weg het bedrijventerrein Heide Roerstreek aan de Keulsebaan door het braakliggende perceel ten noorden van de Keulsebaan dat als schakel fungeert
in de ecologische verbindingszone tussen het dal van de Maasnielderbeek/Melickerheide en
het kleinschalig cultuurlandschap ten zuiden van de Keulsebaan/Roerdal, in het bijzonder de
ecologische relatie Melickerheide-Breidberg. . Deze schakel is in de bestaande situatie erg
smal en loopt letterlijk dood op de Keulsebaan waardoor voor migererende dieren reeds een
grote barrière is.
Alternatief B veroorzaakt in beperkte mate een barrière binnen de EHS omdat de EHS aan
de rand wordt aangesneden. Alternatief C blijkt daarentegen voor een aanzienlijk groter deel
van de EHS een nieuwe barrière op te werpen door de doorsnijding van het bos op de Melickerheide en de aangewezen reservaats- en beheersgebieden langs de Maasnielderbeek.
Alternatieven D en E
Het noordelijk deel van D en E: zie respectievelijk B en C. Met beide alternatieven wordt de
ecologische relatie tussen het Roerdal en de oude Maasmeander ten zuiden van de Keulse-
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baan aangetast doordat de N293 agrarisch gebied ten noorden van Melick versnipperd, wat
voor met name de das negatief uitpakt. Deze ecologische relatie valt grotendeels in de verbindingszone Melickerheide-Roerdal die in de Natuurvisie Oost-Roermond e.o. als prioritair
is bestempeld.
•
Voor wat betreft de EHS worden er voor het zuidelijk deel van beide alternatieven geen
nieuwe barrières opgeworpen; de bestaande bosjes (Breidberg en het bosje aan de Ratommerweg) worden ontzien.
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Totaaloverzicht kwantitatieve effectbeschrijving natuur en landschap

alternatieven
eenh.

ra
nul

nul+

bundeling

bos

Bundeling

bos

23000
0
0

30000
0
0

44800
15000
4250

39800
13000
8500

54800
20500
4250

49800
18500
8500

0
23000

0
30000

3000

4500

44800

4500
39800

3000

M2

54800

49800

M2
M3
M3

23000
0
0

30000

44800
164000
42000

128000
31000

54800
227000
90000

181000
79000

versnippering
droog cultuuriand
natte graslanden en moerasve-

Ha.
M2

22,7
0

22,7

26,6
1.900

23,8
7.300

26,6
1.900

23,8
7.300

getaties
bos
kleinschalig cultuurlandschap

Ha.
Ha.

0,1
0

0,1

0,5
0

1,5
0

0,6
3

1,6
3

Bodemkwaliteit
Bodemopbouw

M2

Verandering stijghoogtepairoon
Verandering kwel
Verandering grondwaterkwaliteit
Grondwaterbelasting
Insnijding en ophoging
Omvang verstoring bij archeologie

M2
M2
M2

0
0

0

o,i

39800

49800

Totaaloverzicht kwalitatieve effectbeschrijving natuur en landschap
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alternatieven

E

0

A

B

C

nul+

bundeling

bos

Bundeling

bos

Aantasting kenmerkende
elementen
Samenhang

Nul
Geen

Geen

Gering

Groot

Aanzienlijk

Zeer groot

Geen

Geen

Gering

Verstoring

Afleesbaarheid

Geen

Geen

Wordt
beperiu

Wordt
verder
beperkt

Cultuurhistorie

Gelijk

Gelijk

Gering

Aantasting

versnippering
droog cultuuriand

Gelijk

Gelijk

negatief

natte graslanden en moerasvegetaties
bos

Gelijk

Gelijk

beperkt
negatief
beperkt

Gelijk

Gelijk

schrale zandgrond

Gelijk

Geluk

eenh.

kleinschalig cultuurlandschap

Gelijk

Gelijk

ecologische
structuur
nieuwe barrière in de EHS

Gelijk

Gelijk

invloed op bestaande ecologi-

Gelijk

Gelijk

sche relaties
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negatief
beperkt
negatief
aanzienlijk
negatief
Gelijk
beperkt
negatief
beperkt
negatief

negatief
aanzienlijk
negatief
negatief
Gelijk
aanzienlijk
negatief
negatief

1

Gering +
Verstoring
verstoring
(XX)
Wordt
Wordt verder
beperkt (2x) beperkt (2x)
Gering en Aantasting en
doorsnijding doorsnijding
beperkt
negatief
beperkt
negatief
beperkt
negatief
aanzienlijk
negatief
negatief
beperkt
negatief
negatief

negatief
negatief
aanzienlijk
negatief
negatief
negatief
aanzienlijk
negatief
aanzienlijk
negatief
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9. EFFECTBESCHRIJVING WOON- EN LEEFMILIEU
9.1 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 paragraaf 8.7 is ingegaan op
de gevolgen van geluid voor de natuur (met name de broedvogels). De alternatieven en
varianten zijn beoordeeld op basis van de onderstaande hoofdcriteria die onder andere volgen uit het provinciale beleid en de richtlijnen voor de MER:
•
•
•
•

geluidsbelaste oppervlakte > 50 dB(A) uitgedrukt in MilieuKwaliteitsMaat (MKM);
het aantal gehinderden;
de geluidsbelasting voor de urgente saneringssituaties;
aantasting van stiltegebieden.

Het rapport "Akoestisch onderzoek Tracénota-MER Oosttangent Roermond (rapportnr.:
82101505)' 03 bevat:
• de akoestische verantwoording van de totstandkoming van de geluidsbelastingen'04;
• de gebruikte rekenmethoden;
• de uitgangspunten voor de berekeningen;
• de MilieuKwaliteitsMaat (MKM).
In het akoestisch onderzoek is ook per alternatief aandacht besteed aan de mate waarin
wordt voldaan aan de eisen van de Wet geluidshinder. Zowel het regime 'nieuwe situaties' als
het regime 'reconstructiesituaties' worden in het akoestisch onderzoek belicht.
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.
9.1.1 Geluidsbelaste oppervlakte
Criterium

Akoestisch onderzoek Tracénota-MER N293 (Oosttangent Roermond), rapportnummer: 8210.513.1505,
uitgevoerd door BRO, 2000.
De resultaten van deze geluidsberekeningen (met name de ongewogen gecumuleerde geluidsbelastingen) zijn
ook gebruikt voor het bepalen van de effecten voor de broedvogelpopulaties (zie paragraaf 4.7).
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Ter bepaling van het akoestisch ruimtebeslag is als criterium gehanteerd het totale oppervlakte dat meer dan 50 dB(A) bedraagt volgens de MKM berekening105. Bij deze berekening
worden verschillende geluidsbronnen zoals industrieën en autosnelwegen omgerekend naar
stedelijk wegverkeersgeluid. Hierdoor is het mogelijk om verschillende typen geluidsbronnen
op te tellen. Daarbij worden autosnelweggeluid (rijksweg A73, zie kaart J.2) en industrielawaai (bedrijventerrein Heide-Roerstreek, zie kaart J.3) zwaarder beoordeeld dan 'niet autosnelweg'. De wegen van het onderzoeksgebied behoren allen tot de categorie 'niet autosnelweggeluid'. Per alternatief zijn de geluidsbelastingen van de wegen in het onderzoeksgebied
op kaart J.4 tot en met J.9 weergegeven.
De waarde van 50 dB(A) is als grens gehanteerd vanwege de doelstelling in het Provinciaal
Mobiliteitsplan 1996-1999 106 dat het 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.
Effect beschrijving
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 J. 10 t/m ). 15. Tevens zijn met een GIS de gebieden geselecteerd die een hogere
geluidsbelasting hebben dan 50 dB(A) uitgedrukt in MKM. Het resultaat hiervan is in de
volgende tabel per alternatief weergegeven.
Tabel 9 . 1 : oppervlakte geluid > 50 dB(A) berekend met M K M uitgedrukt in ha per alternatief
Deelaspect
Oppervl. geluid > 50dB(A)

alternatieven
eenh.
ha.

0
nul
1352

A

nul +
1348

B
bundeling
1350

bos
1332

bundeling
1321

E
bos
1291

Uit de resultaten blijkt in vergelijking tot het nulaltematief dat het A alternatief een verbetering oplevert. 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. Wirosingel. 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.
Alternatief B (bundelingsaltematief) neemt ten opzichte van het nulalternatief marginaal af.
Ten opzichte van alternatief A neemt het zelfs iets toe. Dit wordt veroorzaakt doordat bij het
bundelingsalternatief de 50 dB(A)-contour van de Oosttangent gedeeltelijk in het gebied
komt te liggen van de v.ijk Dondersberg. Dit effect is duidelijk te zien op kaart J.6. Mede
door de contouren van het bedrijventerrein wordt dit bij de berekening van de MKMcontouren versterkt.
Een gedetailleerde beschnrving van de MKM-rekenmethode is opgenomen in het "Akoestisch onderzoek
Tracénota-MER Oosttangent Roermond, rapportnr.: 82101505.
Provinciaal Mobiliteitsplan 1996-1999 Limburg, Provinciaal Bestuur van Limburg, Maastricht, mer
1996
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In alternatief C is wel een forse afname te zien ten opzichte van alternatieven 0, A en B. Dit
komt doordat alternatief C (ligging door het bos) gesitueerd wordt in het gebied dat al met
meer dan 50 dB(A)-MKM wordt belast vanwege het bedrijventerrein en de rijksweg A73.
Het geluid wordt in dit alternatief meer gebundeld.
Voor alternatief D geldt hetzelfde als voor alternatief B (toename van geluid in de omgeving
van de wijk Dondersberg). Alleen wordt in dit alternatief een extra afname gerealiseerd
doordat het verkeer op de Heinsbergerweg en de St. Wirosingel afneemt. Deze afname is
aanzienlijk meer dan de toename in de wijk Dondersberg.
In alternatief E wordt de grootste afname bereikt als gevolg van de bundeling van het geluid
van de Oosttangent met het geluid van de A73 en het bedrijventerrein en als gevolg van de
afname van de verkeersintensiteiten op de Heinsbergerweg en de St. Wirosingel.

9.1.2 Gehinderden
Criterium
Een belangrijk aspect bij het beoordelen van de geluidssituatie is de mate waarin hinder
wordt ondervonden van het geluid. In de taakstellingen van het Nationaal Milieubeleidsplan
(NMP 3) is aangegeven dat na 2010 geen ernstige hinder meer mag voorkomen. Deze doelstelling geldt voor alle bronnen van geluidshinder gezamenlijk en dus ook voor de ernstige
geluidshinder als gevolg van het verkeer.
Om dit aspect te kunnen toetsen is middels 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 woning107.
Ter bepaling van het aantal gehinderden zijn de inwoners per geluidsklasse vermenigvuldigd
met hinderpercentages. De hinderpercentages zijn afkomstig uit het hinderbelevingsonderzoek van Miedema108. Dit heeft geleid tot de onderstaande effecten:

Afgeleid uil de Maandstatistieken Bouwnijverheid (maart 1999) en Maandstatistieken van de bevolking (april
1999) voor respectievelijk het aantal woningen en het aantal inwoners, uitgave door Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Response functions for environmental noise in resedential areas, H.M.E. Miedema, september 1992.
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Tabel 9.2: bepaling van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden

M
Geluidsklasse
in dB(A)

Aandeel
gehinderd

aandeel
ernstig
aantal inwoners per variant per geluidsklasse weergegeven
gehinderd
0
< = 40
4,8%
0,0%
0
0
0
0
0
0
40- < = 45
14,4%
0,0%
2
0
0
0
0
45- < = 50
24,0%
0,2%
2521
2812
2536
2506
3818
3493
1,9%
4425
4318
5047
5282
50- < = 55
33,6%
4098
4000
4682
4830
4455
55- < = 60
43,2%
5,3%
4525
4295
4350
845
65- < = 70
52,8%
10,4%
1065
900
798
786
750
362
354
62,4%
17,2%
470
396
389
344
70- < = 75
74,4%
31,2%
240
150
159
>75
138
145
140
13405
13405
13405
totaal aanta 1 inwoners 13405
13405
13405
4970
4934
4901
4890
4751
totaal aantal gehinderden
4812
552
537
52 7
Totaal aantal ernstig gehinderden
604
511
495

Uit de resultaten blijkt dat de onderlinge verschillen in relatie tot het totaal aantal inwoners
gering is. Uitgaande van het aantal gehinderden bedraagt de maximale afname circa 1,7%.
Deze 1,7% betekent echter toch een afname van het aantal gehinderden met circa 220
inwoners. Bij vergelijking van de alternatieven onderling blijkt het volgende:
Voor alternatief A blijkt dat zowel het aantal gehinderden als het aantal ernstig gehinderden
ten opzichte van het nulalternatief enigszins ameemt. Deze lichte vermindering vloeit voort
uit de verlaging van de verkeersbelasting op de noordwestelijk gelegen wegen in het plangebied. Dit verkeer wijkt uit naar de verbeterde St. Wirosingel. Omdat de geluidsbelastingen
daar al redelijk hoog zijn, neemt de geluidsbelasting en daardoor ook het aantal gehinderden
in verhouding minder toe dan het afneemt op de noordwestelijk gelegen wegen.
Verder blijkt dat de bundelingsalternatieven (alternatieven B en D) een grotere afname hebben van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden. Alternatieven C en E (de bosalternatieven) hebben een nog grotere reductie van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden.
De afname is in alternatieven C en E het grootst doordat de N293 (Oosttangent Roermond)
niet meer vlak langs de wijk Kitskensberg loopt. Voor alternatief E geldt tevens dat het verkeer (daardoor ook de geluidsbelasting) op de Heinsbergerweg en de St. Wirosingel afneemt
waar relatief veel woningen gesitueerd zijn.

9.1.3 Sanering
Criterium
In 1995 zijn door de Minister van 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 saneringssituaties109 die in aanmerking komen voor daadwerkelijke sanering. Dit is het geval indien de

Woningen die zijn gesitueerd binnen de zone van een weg waarvan geldt dat zowel de woning als de weg voor
1982 geprojecteerd waren en die in maart 1986 een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A) aan de gevel
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woningen, tijdens de berekeningen in 1995, in 2010 een berekende geluidsbelasting hebben
van 60 dB(A) of meer (na afronding van art. 103 Wgh). Voor de 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)"°. 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. Tevens wordt, daar
waar het noodzakelijk is, in dit kader ingegaan op de gevolgen als gevolg van de reconstructie
in alternatief A voor de St. Wirosingel (tussen de Keulsebaan en de Koninginnelaan) en de
Keulsebaan. De mate waarin de wijzigingen aan de weg volgens de Wet geluidshinder beschouwd moeten worden als een reconstructiesituatie blijkt uit het akoestisch onderzoek1"
dat voor deze Tracénota-MER is verricht.
Effect beschrijving
Om de wijzigingen te kunnen bepalen zijn per wegvak voor de alternatieven op indicatieve
punten de wijzigingen in de geluidsbelasting"2 bepaald ten opzichte van de vastgestelde saneringsgrenswaarde.

Tabel 9.3: vergelijking vastgestelde saneringsgrenswaarde met berekende geluidsbelasting
geluidsbelastingen uitgedrukt in
Maatgevend punt
dB( A) na toepassing van art 103 Wgh
Ter bepaling van
saneringswaaraantal
alternatieven
woningen
Saneringswaarde
de
B
0
A
C
54
Mozartlaan 2 t/m 200
63
63
63
54
60
59'"
50
Admiraal Helfrichstraat 50
47
63
67
50
48
Keulsebaan 32
54
49
24
51
48
Heinsbergerweg 110
131
52
61
61
61
61
62
64
63
63
63
Karel Doormanstraat 17
44
66
63
63
Brede Weg
50
63
63
59
59
Beethovenlaan 611 t/m 827
63
59
59
36
Keulsebaan 1 11 t/m 145
66
60
18
68
69
60

1 10

D
50
50
51
61
63
63
60
56

E
50
50
51
61
64
63
63
55

hadden. In het in 1995 gehouden saneringsonderzoek is voor 2010 de geluidsbelasting aan de gevel berekend.
Na afronding en aftrek van artikel 103 Wet Geluidhinder.
Akoestisch onderzoek inzake Tracénota-MER N293 (Oosttangent Roermond), rapportnummer:
8210.513.1505, uitgevoerd door BRO, 2000.
In tegenstelling tot voorgaande paragrafen is hier gerekend met ongewogen geluidsbelastingen. Er heeft dus
geen omrekening plaats gevonden conform de MKM-methodiek.
Bestaande wal niet meegerekend tijdens saneringsonderzoek.
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Uit de resultaten van het reconstructieonderzoek'M blijkt met name voor alternatief A dat
als gevolg van de wijzigingen aan de weg, de geluidsbelasting met 2 dB(A) of meer stijgt
voor een aantal situaties. Dit betekent dat vanuit de Wet geluidshinder het noodzakelijk is dat
er maatregelen worden getroffen die de geluidsbelasting verminderen. Maatregelen aan de
bron (intensiteitsverlaging en toepassing van akoestisch asfalt) zijn niet realiseerbaar. Voor de
woningen aan de Adm. Helfrichstraat zal de noodzakelijke reductie met overdrachtsmaatregelen gerealiseerd moeten worden. Voor deze woningen geldt dat zelfs de toegestane plafondwaarde van 5 dB(A) wordt overschreden. Een mogelijke maatregel is het situeren van
een scherm van circa 3,5 a 4,5 m. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt verdient een scherm
van 3,5 m de voorkeur. Bij het effect voor de saneringssituatie is hiervan uitgegaan.
Na toepassing van het scherm zijn de resultaten zoals is weergegeven in onderstaande tabel.
Tevens is het effect voor het saneringsaspect weergegeven. Daarbij zijn de toe- en afname
vermenigvuldigd met het bijbehorende aantal woningen. Vervolgens zijn deze per alternatief
gesommeerd. Daarna is de gemiddelde af-/toename bepaald door de totaal aantal woningen
te delen op de af-/toename.
Tabel 9.4: bepaling effect uneringssituaties
Maatgevend punt
Ter bepaling van
Saneringswaarde
Mozartlaan 2 t/m 200
Admiraal Helfrichstraat 50
Keulsebaan 32
Heinsbergerweg 110
Karel Doormanstraat 17
Brede Weg
Beethovenlaan 611 t/m 827
Keulsebaan 111 t/m 145
Gemiddelde afname/toename

af/toename
dB(A) m
aantal
saneringswaarwoningen
de
0
60
63
0
59.is
47
188
24
54
-120
131
52
1179
44
62
88
50
66
-150
36
63
-144
18
66
36
afnam e/toenam e in dB(A) 1077
2.6

geluidsbelastingen uitgedrukt in
toepassing van art 103 Wi;h
alternatieven
A
B
D
c
0
-540
-540
-780
235
-423
-423
-423
-72
-144
-144
-72
1179
1179
1179
1179
44
44
44
44
-150
-150
-150
-150
-144
-144
-144
-108
54
-108
-108
-180
1146
-286
-286
-490
2.8
-0.7
-0.7
-1.2

E
-780
-611
48
0
0
0
144
-234
-1433
-3.5

in dBlA'i

Uit de resultaten blijkt dat alternatief A nagenoeg dezelfde resultaten oplevert als alternatief
0. De verschillen zijn gering doordat de bestaande wegenstructuur belast blijft.
De overige alternatieven hebben ten opzichte van het nulalternatief een relatief grote afname. Deze grotere afname wordt veroorzaakt doordat een deel van het verkeer in deze alternatieven over de nieuwe infrastructuur rijdt.

9.1.4 Stiltegebieden
Criterium

Bij reconstructiesituaties geldt als voorsituatie de vastgestelde grenswaarde of de heersende waarde
indien deze lager is dan de vastgestelde grenswaarde.
Bestaande wal niet meegerekend tijdens saneringsonderzoek
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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 stiitegebieden geldt als taakstelling dat het
(gecumuleerde) achtergrondsniveau 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 J.1) geconfronteerd met de ongewogen gecumuleerde geluidsbelastingen zoals deze voor de verschillende alternatieven (zie kaarten J.16 t/m J.21) zijn opgesteld. De resultaten zijn weergegeven op kaart J.22 t/m J.27.
Het stiltegebied de Meinweg ligt buiten het onderzoeksgebied van de MER. Het stiltegebied
ligt ver van de 35 dB(A)-contouren van de wegen uit het studiegebied af. Uit de kaarten
J.22 t/m J.27 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.
Aangezien in alle alternatieven het noordelijke deel van het stiltegebied het maximumniveau
voor stiitegebieden (40 dB(A)) wordt overschreden, geldt voor alle alternatieven een zeer
slechte beoordeling. Dit deelaspect is niet onderscheidend voor de alternatieven en wordt
niet meegenomen in de eindbeschrijving.

9.2 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 bebouwing en monumenten.
Effectbeschrijving
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.
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 basisvarianten altijd meer dan
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100 meter uit de wegas. In uitvoeringsvariant 1 is deze afstand 100 m zodat ook hier het
effect op trillingen niet onderscheidend is.
Beoordeling
Gezien het niet voorkomen van trillingsgevoelige objecten binnen een afstand van 50 m uit
de wegas is het effect niet onderscheidend voor de alternatieven en wordt niet meegenomen
in de eindbeschrijving.

9.3 Luchtkwaliteit
Criteria
De luchtkwaliteit voor woon- en leefmilieu wordt beoordeeld voor het criterium blootstelling
aan concentraties van stoffen.
De depositie van stoffen leidend tot aantasting van natuurgebieden is opgenomen in het
onderdeel Ecologie.
De immissie is op wegvakniveau berekend. Vanwege het karakter van het studiegebied (veel
stedelijke planwegen binnen de bebouwde kom) is voor het berekenen van de immissie gekozen voor het rekenmodel CAR" 6 . Bij de luchtverontreiniging gaat het om drie stoffen:
1:
lengte wegvak met overschrijding van grenswaarde NCh (stikstofdioxide): 135
/yg/m3;
2:
lengte wegvak met overschrijding van grenswaarde CO (koolmonoxide): 6.000
//g/m 3 ;
3:
lengte wegvak met overschrijding met grenswaarde Q H Ó (benzeen): 10 /yg/m3.
Effectbeschrijving
De wegen zoals weergegeven op kaart C.3 bevinden zich in het studiegebied. Van deze wegen is de lengte bepaald van de wegdelen waar de grenswaarden (zie tabel 3.9 in paragraaf
3.4.3) zijn overschreden. In dit geval gaat het om de grenswaarden op 15 tot 20 meter uit
de wegas. In de kaarten K. 1 t/m K.12 zijn de wegvakken met de overschrijdingen voor benzeen en stikstofdioxide weergegeven. In bijlage 10 is de mate van overschrijding van deze
wegvakken weergegeven. Het totaal leidt tot de volgende effecten:

Het CAR (Cakulation of Airpollution from Roadtraffk) AMvB (Algemene maatregel van Bestuur)model b
een rekenmodel ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volkgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) ten behoeve van het vaststellen van de luchtkwaliteit in verkeerssituaties. Het uitgangspunt voor deze berekeningsmethode zijn de besluiten luchtkwaliteit koolstofmonooxide en lood, stikstofdioxide en benzeen waarin regels
zijn opgenomen betreffende de inventarisatie en vaststelling van de luchtkwaliteit.
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Tabel 9.5: lengte wegvakken in km met overschrijding van de grenswaarden
alternatieven
0
A
B
nul
nul +
Bundeling
bos
Deelaspecten
eenh.
NOz
CO
C*H6
Totaal

km
km
km
Km

3,4
1,1
3,1
7,6

2,5
0
0,9
3.4

1,0
0
0,5
1,5

1,0
0
0,5
1.5

bundeling
1,0
0
0,5
1.5

E
bos
1,0
0
0,5
1,5

Ter hoogte van de noordelijke tunnelmond van de A73 en het open tunneldeel met lamellen naast de St. Wirosingel (tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg) zal de uitstoot van
het verkeer van de A73 hier plaatselijk leiden tot een toename van de immissie van de genoemde stoffen. Deze uitstoot is in alle alternatieven gelijk en zal de berekende concentraties
plaatselijk verhogen. Doordat dit in alle alternatieven gelijk is dit niet onderscheidend voor
de alternatieven.
Alternatief 0
Alternatief 0 kent de grootste lengte wegvakken met overschrijding van de grenswaarden. De
grenswaarde voor CO wordt alleen in alternatief nul overschreden op de St. Wirosingel (tussen de Koninginnelaan de spoorlijn) en de Keulsebaan (tussen de St. Wirosingel en de Energieweg). De grenswaarden voor de overige stoffen worden overschreden op de Koninginnelaan (Donderbergweg-St. Wirosingel), St. Wirosingel (Koninginnelaan-Keulsebaan) en Keulsebaan (St. Wirosingel-Smeelenbergweg) (zie kaarten K. 1 en K.7).
Alternatief A
Met name voor benzeen neemt de overschrijding af. In alternatief A overschrijden nog twee
korte wegvakken de grenswaarde (zie kaart K.2). Met name de Keulsebaan wordt overschreden voor de grenswaarde van stikstofdioxide (kaart K.8).
Alternatieven B, C, D en E
Deze alternatieven zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. Overschrijding van de grenswaarden vindt
plaats op de Koninginnelaan en de Keulsebaan bij de Energieweg (zie kaarten
K3/K.4/K.5/K.6 en K.9/K. 10/K. 1 l/K.12).

9.4 Vervoer gevaarlijke stoffen
Criteria
Uitgangspunt van het beleid is om de bebouwde kom zo veel mogelijk te mijden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijk stoffen wordt beoordeeld op het
voldoen aan de grenswaarden voor het individueel risico (kans van 1 op de miljoen per jaar
(10"6/jaar), het voldoen aan de oriënterende waarde voor groepsrisico (kans ongeval met
10 doden 1 op de tienduizend per jaar, kans ongeval met 100 doden 1 op de miljoen per
jaar) en de gevolgen bij calamiteiten.
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Effectbeschrijving
Bij de effectbeschrijving wordt per alternatief uitgegaan van de volgende opengestelde wegen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Tabel 9.6: toekomstige opengestelde wegen voor vervoer van gevaarlijke stoffen per alternatief
St. Wirosingel
St. Wirosingel
Keulsebaan
Heinsbergerweg
Oosttangent
Oosttangent

Koninginnelaan - Keulsebaan
Keulsebaan - Heinsbergerweg (N293)
St. Wirosingel - Oosttangent
St. Wirosingel - Linderweg (Melfck)
A73 - Keulsebaan
Keulsebaan - Heinsbergerweg

X

K

X

>.

X

X

X

K

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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 paragraaf
3.4.4 (beschrijving huidige situatie). 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 9 . 7 : geschatte vervoersintensiteit per IPORBM-code per traject per jaar in vrachtwagen equivalenten voor de noordelijke en zuidelijke deeltrajeaen
alternatief
GF3
LF1
LF2
totaal
1.500
6.000
Noordelijke trajecten:
1.500
9.000
- SL Wirosingel (v.a. Koninginneln) - Keulsebaan
Nul, A
- Oosttangent-Noord
B, C, D, E
250
Zuidelijke trajecten:
3.000
500
3.750
- St. Wirosingel (v.a. Keulsebaan) - Heinsbergerweg
Nul, A
- Keulsebaan - St. Wirosingel - Heinsbergerweg
B, C
• Oostungeni-Zuid
D.E
GF3: brandbare gassen (voornamelijk LPG)
LF1: brandbare vloeistoffen (dieselolie en verwante stoffen)
LF2: brandbare vloeistoffen (benzine en verwante stoffen)

Risicocontouren
Met de IPO Risico BerekeningsMethodiek"7 zijn de risicocontouren berekend. Geen van de
alternatieven kent in het studiegebied een risicocontour voor de grenswaarde voor het individueel risico (1 op de 10 6 per jaar). De maximale risicocontour voor de kans op een ongeval van 1 op de 10 7 is voor het noordelijk traject circa 150 m. Hierbinnen valt in alternatief
0 en A de meeste woonbebouwing, in de alternatieven C en E de minste woonbebouwing.
Zij scoren dan ook het gunstigst op het individueel risico.
De oriënterende waarde voor het groepsrisico wordt ook niet overschreden, maar in de alternatieven 0 en A wel benaderd. Dit geldt alleen voor de norm 1 op de 10 6 per jaar voor
een ongeval met 100 doden (zie de volgende tabel).

AVIV, IPO RisicoBerekenmgsMelhodiek, 1997.
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Tabel 9.8: effecten op het groepsrisico bij vervoer van gevaarlijke stoffen: kans per jaar op ongeval
met 10 of 100 doden voor de noordelijke en zuidelijke deeltrajecten.
Alternatief
T MI eet
nul
nul +
bundeling
bos
1.4*10*
1.4*10*
Noord Kans op 10 doden
8,0*10' 4,1*10'
1,4%
1,4%
0,4%
Noord t.o.v. norm 1,0* 10"
0,8%
Noord Kans op 100 doden
5,0* 1 0 7 5 , 0 * 1 0 ' 6 , 0 * 1 0 ' 3 , 5 * 1 0 "
Noord to.v. norm 1,0* 10*
50%
50%
6%
0,0%
Kans op 10 doden
3,0*10' 3,0*10' 4,8*10' 4,8*10'
Zuid
to.v. norm 1,0*10 -4
0,3%
0,3%
0,5%
0,5%
Zuid
1.3*10'
1.3*10'
1,8*10'
1,8*10'
Zuid
Kans op 100 doden
t.o.v. norm 1,0 * 10*
13%
13%
18%
18%
Zuid
Tabel 9.9: effecten va vervoer van gevaarlijke stoffen
Alternatief
nul
nul +
Gevaarlijke stoffen:
1,7%
1,7%
individueel risico
63%
63%
Benadering waarde groepsrisko
Calamiteiten Maasnielderbeek
geen
geen

n

bundeling
8,0* i a 7
0,8%
6,0*10'
6%
2,9*10'
0,3%
6,0*10'
6%

bos
4,1* i a '
0,4%
3,5*10"
0,0%
2,9*10'
0,3%
6,0*10'
6%

bundeling

bos

bundeling

bos

1.3%
24%
mogelijk

0.9%
18%
mogelijk

1,1%
12%
mogelijk

0,7%
6%
mogelijk

Vergelijking alternatieven groepsrisico
De verschillen tussen de alternatieven liggen met name in het noordelijk traject tussen de
A73 en het bedrijventerrein Heide-Roerstreek. In alternatief 0 en A wordt de oriënterende
waarde voor het groepsrisico tot 50% genaderd. In alternatief B en D daalt het groepsrisico
hier tot 6% van de oriënterende waarde. Dit komt door de kortere lengte langs, en de grotere afstand tot, de woningconcentraties. In de alternatieven C en E is de kans op een ongeval met 100 doden zeer klein geworden door de grote afstand tot de woningconcentraties.
In het zuidelijk traject scoren de alternatieven B en C het meest ongunstig door de langere
weg die voor dit traject geldt (inclusief Keulsebaan). Alternatieven D en E zijn gunstig door
de korte weg die wordt afgelegd.
Gevolgen bij calamiteiten
De mate waarin effecten als gevolg van calamiteiten kunnen optreden is vooral afhankelijk
van de plaats waar de calamiteit zich voltrekt en de eventuele aanwezigheid van waardevolle
vegetatie en fauna. In gebieden met veel oppervlaktewater kunnen de stoffen die in het milieu terechtkomen zich snel verspreiden.
Alternatieven B en D
De kans dat stoffen zich via het oppervlaktewater kunnen verspreiden is met name het geval
bij de Maasnielderbeek. De N293 (Oostungent Roermond) kruist de open Maasnielderbeek, net bij een bocht met een relatief scherpe boogstraal.
Alternatieven C en E
in de alternatieven C en E kruist de N293 (Oosttangent Roermond) naast de open
Maasnielderbeek ook de naastgelegen Maasmeander. In deze alternatieven heeft de N293
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(Oosttangent Roermond) ter hoogte van de Maasnielderbeek echter een gestrekt tracé zodat
de kans op een ongeval juist op deze plaats gering is.

9.5

Barrièrewerking

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 kwaliteit van die verbindingen, met name voor langzamere vervoerswijzen.
De barrièrewerking 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.
Effect beschrijving
In de volgende tabel zijn de intensiteiten weergegeven op de hoofdwegen die de woongebieden doorsnijden of afsnijden van de rest van het stedelijk gebied (zie kaart M.1) 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.
Tabel 9 . t 0 : intensiteiten op woongebied-doorsnijdend*f hoofdwegen in mvt/etm
Weg
K. Doormanstraat
St. Wirosingel
St- Wirosingel
Keulsebaan
SL
Gewogen gemiddelde
Index (%)

wegvak
Keulsebun -Kempweg
Spoorlijn - Keulsebun
Keubebun-Heinsbweg
Wirosingl-Van Riebeeckstr

nul
16.500
38.000
14.500
30.500
23.200
100

nul +
15.500
39.500
15.000
31.500
23.400
101

bundeling
18.000
13.000
10.500
7.500
13.400
SB

bos
18.000
12.500
10.500
6.500
13.100
56

EX

bos
bundeling
21.000 18.500
0
0
500
500
2.500 2.500
9.000 8.000
39
35

Alternatieven Oen A
De woonbuurt Kitskensberg met circa 400 woningen wordt door de zware infrastructuur
afgesneden van de wijk de Kemp. De rotonde St. Wirosingel-Keulsebaan is in alternatief nul
zodanig zwaar belast dat deze door langzaam verkeer moeilijk is over te steken. In alternatief
A zijn maatregelen genomen om het verkeer te kunnen verwerken. Door de toegepaste verkeersregelinstallaties is het voor het langzaam verkeer mogelijk de hoofdwegen over te ste-
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ken. Alternatief A houdt echter wel een verbreding van de Keulsebaan in zodat de fysieke
barrière beduidend groter wordt. De St. Wirosingel blijft zijn funaie behouden zodat deze
een barrière blijft tussen de Kemp en de tegenoverliggende voorzieningen plus de nieuwe
woningbouwlocatie van Roermond. Tussen Kitskensberg en de Kemp wordt de St. Wirosingel verbreed in alternatief A, zodat de fysieke barrière toeneemt.
Alternatief B
Buurtschap Heystert krijgt een extra fysieke barrière (naast de spoorlijn en de A73) met de
rest van Roermond. Via een brug over een verdiepte N293 (Oosttangent Roermond) blijft
Roermond bereikbaar. De St. Wirosingel blijft zijn functie behouden zodat deze een barrière
blijft tussen de Kemp en de tegenoverliggende voorzieningen plus de nieuwe woningbouwlocatie van Roermond. De intensiteiten op de St. Wirosingel dalen sterk waardoor woonwijk
Kitskensberg weer redelijk bereikbaar wordt vanuit de Kemp.
Alternatief C
De Keulsebaan wordt ontlast waardoor de woonwijk Kitskensberg weer redelijk bereikbaar
wordt vanuit de Kemp. De St. Wirosingel blijft zijn functie behouden zodat deze een barrière
blijft tussen de Kemp en de tegenoverliggende voorzieningen plus de nieuwe woningbouwlocatie van Roermond.
Alternatief D
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 de A73 tussen de Heinsbergerweg en de Keulsebaan)
met de rest van het stedelijk gebied verbonden worden.
Alleen buurtschap Heystert krijgt een extra barrière naast de A73 en spoorlijn. 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.
Alternatief E
De effecten zijn vergelijkbaar met D, alleen buurtschap Heystert krijgt geen extra barrière.
Tabel 9.1 I : effect barrierewerking

BESE^EH
Eenh.

Hü

H3I

HU

H^B

Hïfl

Efl

nul

nul-f

bundeling

bos

bun-

bos

deftig
Barrierewerldng
+++

0

-

++

++

+•+

++ +

zeer gunstig t.o.v. de referentiesituatie in 2020

+ + gunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020
+
0

licht gunstiger t.o.v de referenüesituatie in 2020
nagenoeg gelijk t.o.v. de referentiesituatie in 2020
Ikhi ongusmiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020

-

ongunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020

Hoofdstuk 9

197

BiïO |

9.6 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 zijn het aantal woningen
waarvoor de visuele kwaliteit verandert en de hoogte van het geluidsscherm dat de visuele
kwaliteit bepaald.
Effectbeschrijving
Alternatief 0
Bij alternatief O zal als gevolg van de reconstructie van de St. Wirosingel (wegvak Keulsebaan-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 A
In alternatief A wordt de geluidswal langs de Keuisebaan omgezet in een scherm met een
hoogte van 3,5 m. Het uitzicht zal hierdoor niet veranderen omdat de huidige geluidswal
ongeveer dezelfde hoogte heeft. Als gevolg van de reconstructie van de St. Wirosingel (tussen de Keuisebaan en de Heinsbergerweg) zal vanuit de 'blinde' gevel van de school een
scherm gesitueerd moeten worden. Aangezien de bouwmassa van de school al aanwezig is,
zal dit scherm nauwelijks het uitzicht van de bestaande woningen wijzigen.
Alternatief B
Dit alternatief heeft invloed op de twee woningen aan de zuidzijde van buurtschap Heystert
(op de hoek Heidebaan-Heystertbaan); deze woningen liggen dichtbij het tracé van alternatief B.
De achtergevelrooilijn van de woningen aan de C. de Houtmanstraat ligt op een afstand van
circa 50 meter van de N293 (Oosttangent Roermond) (18 woningen). De voorgevelrooilijn
van de woningen aan de T. van Starkenborghstraat ligt op een afstand van circa 50 meter en
meer van de Oosttangent (16 woningen). 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 het akoestisch onderzoek blijkt dat een geluidsscherm langs de
N293 (Oosttangent Roermond) circa 3 a 4 meter (gerekend vanaf de hoogteligging van de
weg, tussen de N293 (Oosttangent Roermond) en de spoorlijn) hoog dient te zijn. Voor de
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woningen langs de noordzijde van de wijk Kitskensberg betekent dit dat het scherm circa 2 a'
3 meter boven maaiveld uitkomt. Het uitzicht van deze woningen wordt bepaald door dit
geplande geluidsscherm. Aan de noordzijde van de Tangent zal ook een scherm van circa 4
m moeten worden opgericht dat circa 2 a 3 meter boven maaiveld uitkomt. Dit scherm
komt ter hoogte van de plek waar aan de zuidzijde van de Oosttangent het scherm ten behoeve van de wijk Kitskensberg wordt opgericht. Aangezien het scherm dezelfde hoogte
heeft, zal het uitzicht hierdoor niet verder worden aangetast.
Alternatief C
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 D
Voor de effecten van het noordelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond), zie alternatief B. 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.
Alternatief E
Voor de effecten van het noordelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond), zie alternatief C. Voor de effecten van het zuidelijk deel van de N293 (Oosttangent Roermond), zie
alternatief D. Tevens zal voor de uitbreidingswijk van de kern Melick een geluidswal van circa
1,5 m worden opgericht over een lengte van circa 200 m. Het uitzicht zal hierdoor in lichte
mate worden beperkt.

Deelaspecten
aantal woningen
hoogte geluidsschermAwal boven
maaiveld
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eenh.
aantal
m

Nul
0
0

nul+
0
0

bundeling
3ó
2a 3

bos
2
0

bundeling
36
2a 3
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bos
2
1,5
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1
Oppervlakte geluid > 50
dB(A)
gehinderden
ernstig gehinderden
Gem. toen-/afname bij saneringssiOiaties
overschrijding grenswaarden
concentratie van stoffen
Individueelrisico
Groepsrisico
Invloed visuele kwaliteit op
woningen
Hoogte geluidsscherm boven
maaiveld

alternatieven
eenh.
Ha

0
nul

nul +

A

B
bundeling

1352

1348

Aantal
Aantal
'dB(A)"

4970
604

1350

bos
1332

Bundeling
1321

E
bos
1291

2,6

4934
552
2,8

4901
537
•0,7

4812
511
-0,7

4890
527
•1,2

4751
495
•3,5

Km

7.6

3,4

\fi

1,5

1,5

1.5

%
%

1.7

1,7

63

Si

0

0

1.3
2-1
36

0,9
18
2

1,1

63

36

0,7
6
2

M

0

0

213

0

213

1.5
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alternatieven

eenh.
Calamiteiten Maasnielderbeek
Barrierevorming
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Nul
Geen
Gelijk

nul+
bundeling
Geen
Mogelijk
Ongunstig Gunstig

bos
Bundeling
bos
Mogelijk
Mogelijk
mogelijk
Gunstig Zeer gunstigZeer gunstig
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10. EFFECTBESCHRIJVING RUIMTELIJKE ORDENING
10.1 Functies
In het studiegebied zijn verschillende functies aanwezig. De effecten per alternatief en voor
de verschillende varianten worden per functie beschreven.
De functies die worden beschreven zijn agrarisch grondgebruik, mogelijkheden voor woningbouw en recreatie.

10.1.1 Agrarisch gebruik
Criteria
De effeaen 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. Verlies van
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.

Effectbeschrijving
Alternatieven Oen A
Zowel bij het alternatief 0 als bij alternatief A zijn geen gevolgen voor het oppervlak van het
agrarisch areaal en door versnippering van de agrarische gronden te verwachten.
Alternatief B
Door de gebundelde ligging wordt het aaneengesloten agrarisch gebied niet doorgesneden.
Wel wordt het gebied verkleind door het ruimtebeslag van de N293 (Oosttangent 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 de A73 (de aansluiting snijdt diep in de huiskavel). In het Algemeen Plan Fase 2
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van wegvak F van Rijkswaterstaat is voor de bosvariant (C en E) een veetunnel opgenomen
voor de bereikbaarheid van de direct omliggende agrarische gronden.
Alternatief B 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 alternatief wordt de Heidebaan door middel van een viaduct over de Oosttangent heengeleid; hiervoor wordt de Heidebaan enigszins verlegd, wat ten koste gaat van agrarische gronden.
Alternatief C
Alternatief C 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) door 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 B) tussen de Heidebaan en het spoor.
Alternatief D
Zie voor effecten noordelijk deel: alternatief B. 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.
Alternatief E
Het noordelijk deel heeft dezelfde effecten als alternatief C. Zie voor effecten zuidelijk deel:
alternatief D.

verlies agrarisch areaal"8
versnippering agrarisch gebied/huiskavel

ha

54.200
Geen

54.200
geen

89.900
huiskavel

65.800
beide

119.700
huiskavel

95.500
beide

10.1.2 Wonen
Criteria
De feitelijke woonsituatie is behandeld in het onderdeel woon- en leefmilieu. In dit hoofdstuk
gaat het om het criterium mogelijkheden voor woningbouw.

"*

N.B. hierin is het oppervlak van de aansluitvorm, ten oosten van de A73, meegenomen.
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De effecten van de aanleg van de N293 (Oosttangent RoermondO worden beoordeeld op
de mogelijkheden die bestaan bij de verschillende alternatieven voor de onderzochte inbreidingslocaties zoals benoemd in paragraaf 2.2.6 op basis van de Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide.
Effectbeschrijving
Alternatieven Oen A
Deze alternatieven hebben negatieve gevolgen op de mogelijke inbreidingslocaties, langs
zowel de St. Wirosingel als langs de Keulsebaan.
Alternatieven B en C
Bij de alternatieven B en C verandert de functie van de Keulsebaan, tussen de aansluiting op
de N293 (Oosttangent Roermond) en de St. Wirosingel. De intensiteit op deze weg neemt
af door de rechtstreekse verbinding van het bedrijventerrein Heide Roerstreek op de A73 en
daarmee de geluidsbelasting voor de woningen langs de Keulsebaan. Wel blijft de route Keulsebaan-St. Wirosingel-Heinsbergerweg bestaan in de huidige vorm.
Alternatieven D en E
Bij de alternatieven D en E zal veel minder doorgaand verkeer gebruik maken van de Keulsebaan dan bij alternatief 0 of A; 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.

+ ++

zeer goede mogelijkheden voor woningbouw op benoemde inbreidinglocaties

+ +

mogelijkheden voor woningbouw op benoemde inbreidinglocaties

+

mogelijkheden voor woningbouw op een aantal van de benoemde inbreidinglocaties

0

nagenoeg gelijk aan de referentiesituatie in 2020
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10.1.3 Recreatie
Criteria
Alle in het studiegebied gesitueerde recreatieve voorzieningen blijven bereikbaarheid (zie
onderdeel Verkeer). Ten behoeve van de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) is
bij geen van de alternatieven sprake van sanering van één van de recreatieve voorzieningen in
het studiegebied.
Het criterium voor het aspect recreatie is de doorsnijding van de recreatieve routes die door
het gebied lopen.
Effect beschrijving
Alternatieven Oen A
Bij deze alternatieven zijn geen effecten voor de recreatieve routes.
Alternatief B
Ook bij dit alternatief blijven de fietsroutes 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.
Alternatief C
De recreatieve fietsroutes blijven in stand. Ook bij dit alternatief is het aantrekkelijker de
routes te verleggen, zoals beschreven bij alternatief B, om te voorkomen dat de recreatieve
fietsers langs een drukke weg als de N293 (Oosttangent Roermond) worden geleid.
De mogelijkheid om vanuit de manege (buurtschap Heystert) het bosgebied in te rijden
wordt 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 550 meter).
Alternatieven D en E
Voor de effecten van het noordelijk gedeelte van de N293 (Oosttangent Roermond): zie
respectievelijk alternatieven B en C. 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.
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Deelaspecten
Recreatie

eenh.

nul
geen

nul+
geen

bundeling
bos
fiets
fiets
+
paard

bundeling
Bos
fiets
fiets
+
paard

10.2Structuur
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 woonen 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 door 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 Midden-Limburg
wordt gehanteerd. De stad Roermond en het gebied tussen de spoorlijn en de Heinsbergerweg tot - 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.
Effectbeschri jvin g
Alternatieven 0 en A
Het in de huidige vorm instandhouden dan wel het opwaarderen van bestaande routes heeft
geen effect op de ruimtelijke samenhang. Bij deze alternatieven bestaat er duidelijk geen
mogelijkheid bestaat 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.
Alternatief B
Door de ligging van de Oosttangent langs de A73 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 Sa-
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menhang 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 de A73 en de
spoorlijn.
Ook voor dit alternatief geldt dat de vermindering van de intensiteit op de St. Wirosingel,
ten noorden van de Keulsebaan, kansen biedt eenheid te brengen tussen de wijken De Kemp
en Kitskensberg.
Alternatief C
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"9.
Alternatief D
Voor het noordelijk gedeelte, zie alternatief B. Het zuidelijk gedeelte van de N293 (Oosttangent Roermond) doorsnijdt de groene bufferzone tussen het nieuwe bedrijvenpark en de
nieuwbouwwijken van Roermond en Melick; hierdoor ontstaan 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. ]uist 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.
Door sterke vermindering van de verkeersintensiteiten op zowel de St. Wirosingel als de
Keulsebaan zijn er zeer goede mogelijkheden de relatie tussen de wijken De Kemp en Kitskensberg te verbeteren en meer eenheid te brengen tussen de wijken.

zie: Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide.
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Alternatief E
Voor het noordelijk gedeelte, zie alternatief C. Voor het zuidelijk gedeelte, zie alternatief D.
Tabel 10.4: effect ruimtelijke samenhang per alternatief
Deelaspecten
Landelijk gebied
Stedelijk gebied

eenh.

nul
0
0

Nul+
0
0

bundeling
+

bos
•

bundeling
+

Bos
0_

+ + + meest gunstig t.o.v. de referentiesituatie in 2020
+ + gunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020
+
0

beperkt gunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020
nagenoeg gelijk t.o.v. de referentiesituatie in 2020
beperkt ongunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020

-

ongunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020

—

meest ongunstig t.o.v. de referentiesituatie in 2020
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Totaaloverzicht kwantitatieve effectbeschrijving ruimtelijke ordening

Verlies agrarisch areaal

alternatieven
0
eenh.
nul
Ha
54200

nul +
54200

bundeling
89900

bos
65800

El
Bundeling
119700

E
Bos
95500

Totaaloverzicht kwalitatieve effectbeschniving ruimtelijke ordening

alternatieven
eenh.
Versnippering agrarisch gebied
Mogelijkheden woningbouw

0
Nul
Geen
Gelijk

A
nul +
Geen
Gelijk

Recreatie

Geen

Geen

Ruimtelijke samenhang landelijk gebied
Ruimtelijke samenhang stedeluk gebied

Gelijk

Gelijk

Gelijk

Gelijk
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B
bundeling
Huiskavel
Mogelijk
heid

E
bos
Bundeling
Beide
Huiskavel
Zeer goede Zeer goede
mogelijkhe- mogelijkheden
den
Fiets en
Fiets
Fiets en
Fiets
paard
paard
Zeer onBeperkt
Zeer onBeperkt
ongunstig
gunstig
ongunstig
gunstig
gelijk
Beperkt
Beperkt
Beperkt
gunstig ongunstig
gunstig
bos
Beide
Mogelijk
heid
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I 1. EFFECTBESCHRIJVING ECONOMIE EN KOSTEN

11.1 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.
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 en rol.
Effectbeschrijving
Alternatief 0
Bij dit alternatief is de ontsluitingsroute van het bedrijventerrein Heide-Roerstreek indirect en
voert door het stedelijk gebied.
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 zal 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.
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Alternatief A
In dit alternatief wordt de ontsluitingsroute van het industrieterrein Roerstreek naar de A73
en N293 verbeterd. De route van de afslag van de A73 voert door het stedelijk gebied.
In vergelijking met het nulalternatief zal door de verbeterde bereikbaarheid het vestigingsklimaat enigszins verbeteren. Het bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan zal door minder congestie en reistijd nieuwe bedrijven aantrekken. Bestaande bedrijven zullen ook voordeel ondervinden van de verbeterde bereikbaarheid. De werkgelegenheid zal naar verwachting enigszins toenemen en de kans op verplaatsing van bedrijven wordt kleiner dan bij het
nulaltematief.
Alternatieven B en C
Aanleg van een verbinding tussen de A73 en het bedrijventerrein betekent voor het bestaande industrieterrein een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de referentiesituatie.
Door directe verbinding van het bedrijventerrein met de A73 wordt de bereikbaarheid en
het vestigingsklimaat verbeterd. Het bestaande industrieterrein Roerstreek samen met het te
ontwikkelen bedrijventerrein ten zuiden van de Keulsebaan zal meer werkgelegenheid genereren door het aantrekken van nieuwe bedrijven. De ontsluiting in alternatief C met de A73 is
directer dan in alternatief B. Daarom heeft dit alternatief iets sterkere effecten.
Alternatieven D en E
In de alternatieven D en E wordt het industrieterrein Roerstreek en het bedrijventerrein ten
zuiden van de Keulsebaan naast de directe ontsluiting op de A73 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 A73 en de N293 heeft een positief
effect op de bereikbaarheid en daarmee op het vestigingsklimaat. De werkgelegenheid zal in
vergelijking met het nulalternatief sterk toenemen. Bij alternatief E zal dit effect nog iets
groter zijn dan in alternatief D.
Tabel 1 1 . 1 : effectbeschrirvinu xonomie

Economie
+++

0

+

++

++

++ +

++ +

zeer gunsug t.o.v. de referentiesituatie in 2020

+ + gunstiger t.o.v. de referentiesitujue in 2020
+

licht gunstiger t.o.v de reterenuesituatie in 2020

0

nagenoeg gelijk t.o.v. de refereritjesiiuatie in 2020
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11.2 Kosten
Per alternatief zijn de kosten geraamd120 (prijspeil 1999, marge 25%) op basis van hoeveelheden en eenheidsprijzen. In bijlage 4 is een opsomming opgenomen van de onderdelen van
de kosten. In het op te stellen Natuur Compensatieplan zullen de uiteindelijke mitigerende
en compenserende maatregelen voor het definitief gekozen tracé worden bepaald. Dit kan
uiteindelijke leiden tot andere oplossingen die minder geld kosten maar toch heuelfde (of
meer) effect sorteren. In de volgende tabel is de rangorde weergeven van de kosten van de
alternatieven. Alle alternatieven zullen volgens de huidige inzichten het taakstellend budget
overschrijden.
Tabel 11.2: efTectbeschrijving geraamde kosten
alternatieven
0
nul
nul +
kosten
5
6

Bundeling
2

bos
-1

bundeling
1

E
Bos
3

Het getal I geeft het alternatief weer dat het duurste is en het getal 6 het alternatief dat het
goedkoopste is.
In de geraamde kosten zijn niet meegenomen de extra vervoerskosten ten gevolge van de
grotere lengte van de bundelingsaltematieven (B en D) t.o.v. het bosaltematieven (C en E).
De bundelingsaltematieven (B en D) zijn + /- ca. 630 m l langer dan de bosaltematieven (C
en E). Deze vervoerskosten zijn de toerekenbare kosten, feitelijk zijn de kosten hoger omdat
algemeen maatschappelijke kosten (o.a. milieukosten) niet in de tabel zijn verdisconteerd.
De extra vervoerskosten zijn te bepalen aan de hand van de onderstaande formule.
extra vervoerskosten per jaar: intensiteit in mvtg/etmaal' lengte wegvak in km ' kilometerphjs in gld ' aantal
dagen per jaar.
Tabel I 1.3: vervoerskosten bundelingsaltematief t.o.v. het bosaltematief

Projecteren we deze kosten op het jaar 2020 dan bedragen deze kosten:
•
bundelingsaltematief B: 12 jaar * 2.80 min. = 33.60 min. (t.o.v. alternatief C);
•
bundelingsaltematief D: 12 jaar * 3.90 min. = 46.80 min. (t.o.v. alternatief E).
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Bron: provincie Limburg, 2000
' 2 ' indicatief aantal dagen per jaar, provincie Limburg
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12. KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE BESCHRIJVING VAN DE ALTERNATIEVEN
12.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden per thema de alternatieven kwantitatief en kwalitatief in tabelvorm
weergegeven. Daarna zullen van alle alternatieven de meest relevante aspecten kwalitatief
worden beschreven. De volgende thema's zijn afzonderlijk onderzocht:
• Verkeer;
• Natuur en landschap;
• Woon- en Leefomgeving;
• Ruimtelijke Ordening;
• Economie en Kosten.
Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving wordt het meest milieuvriendelijke
alternatief bepaald voor deze Tracénota-MER.
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f 2.2

Effectbeschrijving

12.2.1 Kwantitatieve effectbeschniving (tabelvorm)
Verkeer en vervoer
alternatieven
eenh.
directheid regionale wegenmin
structuur
m
omrijweg fietsers
letselongevallen
aantal

0
Nul
9'45"

A
nul +
9'55"

B
Bundeling
9'00"

Bos
8'05"

Bundeling
7'10

E
bos
5'20

0
78

0
64

250
62

100
56

350
64

200
55

0
nul
23000
0
0

KB
nul +
30000
0
0

bundeling
44800
15000
4250

bos
39800
13000
8500

Bundeling
54800
20500
4250

E
bos
49800
18500
8500

0
23000

0
30000

3000
44800

4500
39800

3000
54800

4500
49800

M2
M3
M3

23000
0
0

30000
0

0

44800
164000
42000

39800
128000
31000

54800
227000
90000

49800
181000
79000

Ha.
M2

22,7
0

22,7
0

26,6
1.900

23,8
7.300

26,6
1.900

23,8
7.300

Ha.
Ha.

0,1
0

0,1
0,1

0,5
0

1,5
0

0,6
3

1,6
3

Ha

nul
1352

nul +
1348

Bundeling
1350

bos
1332

BuiidclinK
1321

bos
1291

Aantal
Aantal
'dB(A)'

4970
604
2,6

4934
552
2,8

4901
537
-0,7

4812
511
-0,7

4890
527
-1,2

4751
495
-3,5

Km

7,6

3,4

1,5

1,5

1,5

1,5

%
%
St

1,7
63
0

1,7
63
0

1,3
24
36

0,9
18
2

1,1
12
36

0,7
6
2

M

0

0

2a3

0

243

1,5

• •»•

Natuur en landschap
alternatieven
eenh.
Bodemkwaliteit
M2
Bodemopbouw
M2
Verandering stijghoogtepaM2
troon
Verandering kwel
M2
Verandering grondwaterkwaliM2
teit
Grondwaterbelasting
Insnijding en ophoging
Omvang verstoring bij archeologie
effect vernietiging
droog cultuurland
natte graslanden en moerasvegetaties
bos
kleinschalig cultuurlandschap
Woon- en leefomgeving
Alternatieven
Eenh.
Oppervlakte geluid > 50
dB(A)
gehinderden
ernstig gehinderden
Gem. toeVafname bij saneringssituaties
overschrijding grenswaarden
concentratie van stoffen
Individueelrisico
Groepsrisico
Invloed visuele kwaliteit op
woningen
Hoogte geluidsscherm boven
maaiveld
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Ruimtelijke ordening
Alternatieven

Eenh.
Ha

Verlies agrarisch areaal

nul
54200

nul +
54200

bundeling
89900

bos
65800

Bundeling
119700

bos
95500

12.2.2 Kwalitatieve effectbeschrijving (tabelvorm)
Verkeer en vervoer
Alternatieven
eenh.

nul

nul+

bundeling

Bos

bundeling

Bos

aantal

28

24

17

16

17

16

Aantal

5
Directe
ontsluiting

7
Indirecte
ontsluiting

S
Directe
ontsluiting

5
Directe
ontsluiting

3
Directe
ontsluiting

1
Directe
ontsluiting

0
Nul

nul +

bundeling

bos

Bundeling

bos

Aantasting kenmerkende
elementen

Geen

Geen

Gering

Groot

Aanzienlijk

Zeer groot

Samenhang

Geen

Geen

Gering

Verstoring

Verstoring

Afleesbaarheid

Geen

Geen

Wordt
beperkt

Gering +
verstoring
Wordt

Wordt
verder
beperkt (2xl
beperkt
Aantasting
Geringen
doorsnijding

Verkeersafwikkeling
wegvakken
Opstelstroken
Ontsluiting deelgebieden

N a t u u r en landschap
alternatieven
eenh.

E

A

<2X)
Wordt verder
beperkt (2x)

Gelijk

Gelijk

Gering

droog cultuurland

Gelijk

Gelijk

natte graslanden en moerasvegetaties
bos

Gelijk

Gelijk

Gelijk

Geliik

schrale zandgrond

Gelijk

Gelijk

beperkt
negatief
beperkt
negatief
beperkt
negatief
aanzienlijk

aanzienlijk
negatief
negatief

kleinschalig cultuurlandschap
effect ecologische
structuur
nieuwe barrière in de EHS

Gelijk

Gelijk

negatief
Gelijk

Gelijk

beperkt
negatief
beperkt
negatief
beperkt
negatief
aanzienlijk
negatief
negatief

Gelijk

Gelijk

invloed op bestaande ecologis< lic rel.ities

Gelijk

Gelijk

aanzienlijk
negatief
negatief

beperkt
negatief
negatief

aanzienlijk
negatief
aanzienlijk
negatief

Bundeling

Bos_

Cultuurhistorie
effect

Aantasting en
doorsnijding

versnippering

W o o n - en leefomgeving
Alternatieven

eenh.
Calamiteiten Maasnielderbeek
Barrierevorming
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beperkt
negatief
beperkt
negatief

negatief
negatief

negatief
negatief
aanzienlijk
negatief
negatief
negatief

|<J
Nul

nul +

bundeling

bos

Geen
Gelijk

Geen
Ongunstig

Mogelijk
Gunstig

Mogelijk
Gunstig

Mogelijk
Mogelijk
Zeer gunstig Zeer gunstig
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Ruimtelijk ordening
Alternatieven
eenh.
Versnippering agrarisch gebied
Mogelijkheden woningbouw

l3

t

Nul

nul +

bundeling

bos

Geen
Gelijk

Geen
Gelijk

Huiskjvel
Mogelijk
heid

Beide
Mogelijk

Fiets en
paard
Zeer ongun-

Recreatie

Geen

Geen

Fiets

Ruimtelijke samenhang landelijk gebied
Ruimtelijke samenhang stede-

Gelijk

Gelijk

Beperkt
ongunstig
Beperkt
gunstig

Gelijk

Gelijk

lijk gebied

heid

stig
Beperkt
ongunstig

Bundeling

Bos

Huiskavel
Beide
Zeer goede Zeer goede
mogelijkhe- mogelijkheden
den
Fiets
Fiets en paard
Beperkt

Zeer ongun-

ongunstig
Beperkt
gunstig

stig
gelijk

Economie
1

Alternatieven
eenh.

Economie
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0
Nlul
Gilnk

nul +

bundeling

bos

Ucht gunstig

Gunstig

Gunstig

E l

Bos
Bundeling
Zeer gunstig Zeer gunstig
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12.2.3 Kwalitatieve effectbeschrijving van de alternatieven
Per alternatief wordt hieronder (ter toelichting) een selectie van de belangrijkste karakteristieken weergegeven.
Alternatief A:
Verkeer en vervoer
De verkeersafwikkeling wordt op een beperkt aantal wegvakken beter, maar nog niet goed.
Op de Keulsebaan en de St. Wirosingel is tijdens de spitsuren nog steeds sprake van congestie. Door afsluiting van twee zijwegen wordt de directe bereikbaarheid van de wijken Kitskensberg en De Kemp minder. De verkeersveiligheid krijgt een verbetering door een veiligere
inrichting van de Keulsebaan en St. Wirosingel, hoewel kruispunten ontstaan met grote kruisingsvlakken (door het grote aantal opstelstroken). Door de congestie op de Keulsebaan en
de Heinsbergerweg heeft het openbaar vervoer nog geen goede doorstroming en buslijnen
moeten worden verlegd en verlengd.
Natuur en landschap
De (negatieve) effecten voor natuur en milieu zijn zeer beperkt. Dit komt door de beperkte
ingreep in het landschap en in de natuur.
Woon- en leefmilieu:
Dit alternatief geeft een beperkte verbetering voor de geluidssituatie. Door de verkeersaantrekkende werking van de opgewaardeerde St. Wirosingel krijgen enkele nabijgelegen stedelijke wegen in Roermond een lichte vermindering van de verkeersbelasting, en daarmee een
verbetering van de geluidsbelasting. De luchtkwaliteit neemt toe door de verbeterde doorstroming van het verkeer. Woonwijk De Kemp wordt afgesneden van de wijk Kitskensberg/Heide doordat de St. Wirosingelzijn functie blijft behouden. Hierdoor wordt de fysieke
barrière groter. De visuele hinder gaat niet wezenlijk veranderen.
Ruimtelijke ordening:
Er bestaat geen mogelijk om meer eenheid te creëren tussen de woonwijken De Kemp en
Kitskensberg/Heide door de stroomfunctie voor het verkeer van de St. Wirosingel ais van de
Keulsebaan. Overige (negatieve) effecten voor de ruimtelijke ordening zijn zeer beperkt.
Economie en kosten:
In alternatief A zal de doorstroming op de hoofdwegen naar het bedrijventerrein Heide
Roerstreek verbeteren waardoor het vestigingsklimaat enigszins zal verbeteren.
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Alternatief B
Verkeer en vervoer:
De bereikbaarheid van het bedrijventerrein Heide Roerstreek en de verkeersafwikkeling op
de wegen krijgen een duidelijke verbetering ten opzichte van het nulalternatief. Door het
minder voorkomen van congestie kan ook het openbaar vervoer beter doorstromen. De
bereikbaarheid van het bedrijventerrein Heide Roerstreek wordt verbeterd, de oversteekbaarheid voor de fietsers wordt verbeterd t.g.v. de afname van de intensiteiten op de
hoofdwegen in het stedelijke gebied.
Natuur en waarden:
De negatieve effecten treden op door de aantasting van de karakteristieke bodemtypen in
het beekdal van de Maasnielderbeek. De kwaliteit van de bodem en het grondwater neemt af
door wegstromend water van de wegen waarin verontreinigingen van het verkeer aanwezig
zijn. Geomorfologisch wordt dit alternatief negatief beoordeeld door de benodigde grondlichamen om het beekdal over te steken, de insnijding in de terrasrand ten zuiden van de
Maasnielderbeek en de benodigde grondlichamen voor het viaduct voor de kruising van het
spoor. De negatieve beoordeling hangt met name samen met het feit dat dit alternatief + / ca. 630 m l langer is dan de bosaltematieven. Door de bundeling van het tracé van de
N293(Oosttangent Roermond) met de A73-zuid en de spoorlijn is de negatieve beoordeling voor landschap beperkt in vergelijking met de bosaltematieven (C en E). Cultuurhistorisch gezien zal dit alternatief de samenhang tussen buurtschap Heystert met haar omgeving
verstoren.Het tracé van de N293(Oosttangent Roermond) neemt ruimte in van waardevolle
natte graslanden en moerasvegetaties. Ook zullen flora en fauna langs de N293(Oosttangent
Roermond) verstoord worden. Omdat het tracé aan de rand van gebieden met natuurwaarde ligt, is de verstoring minder dan in alternatief C. Dassenfourageergebied gaat verloren.
Opvallend zijn de negatieve effecten die het bundelingsaltematief heeft op reptielen in de
schrale zandgronden tussen de IJzeren Rijn en de weg, waar het leefgebied verloren gaat en
de verbinding van deze gronden met de Melickerheide. Van de belangrijkste ecologische
relaties in het plangebied wordt de relatie Melickerheide-Breidberg aangetast. De ecologische
structuur wordt aangetast door de kruising van het tracé met de enige opening in het bedrijventerrein ten noorden van de Keulsebaan. Dit perceel functioneert als schakel in de ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden ten noorden en ten zuiden van het bedrijventerrein. Met name dassen, wilde zwijnen en amfibieën en reptielen maken gebruik van deze
doorgang. Het viaduct zal door de schaduwwerking de migratie van reptielen ten oosten en
ten westen ervan kunnen bemoeilijken. De ecologische relatie rond de Maasnielderbeek zal
minder schade ondervinden dan bij alternatief C. In de EHS ontstaat weliswaar een nieuwe
barrière, maar deze is gesitueerd aan de rand van de EHS.

Woon- en leefmilieu:
Geluid krijgt een betere beoordeling doordat het aantal ernstig geluidsgehinderden verder
afneemt en de saneringssituaties in Roermond krijgen een beduidend lagere geluidsbelasting.

Hoofdstuk 12

217 BÜO |

De situatie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen krijgt een verbetering ten opzichte van de
referentiesituatie. Dit geldt vooral voor het groepsrisico. De barrièrewerking van de hoofdwegen in Roermond wordt minder, maar blijft nog bestaan op de St. Wirosingel waardoor er
een fysieke barrière blijft tussen de wijken de Kemp en Kitskensberg/Heide Tevens krijgt
buurtschap Heystert een extra fysieke barrière (naast de spoorlijn en de A73-zuid) en de
rest van Roermond. De visuele hinder neemt toe door het plaatsen van geluidsschermen aan
weerszijden van de N293 (Oosttangent Roermond) ter hoogte van de spoorlijn.
Ruimtelijke ordening:
Het aaneengesloten agrarisch gebied wordt niet doorsneden. Wel wordt dit gebied verkleind
door het ruimtebeslag van de Oosttangent Roermond. De huiskavel van de melkveehoudeij
aan de Kloosterweg wordt aangesneden. Door de ligging van de Oosttangent Roermond
blijft het landelijk gebied ten oosten van Roermond als een samenhangend gebied in stand.
Het gebied blijft in de toekomst een onderdeel van het landelijk gebied, doordat de samenhang in het gebied duidelijk blijft. Ten gevolge van een vermindering van de intensiteit op de
St. Wirosingel, ten noorden van de Keulsebaan, worden kansen geboden om eenheid aan te
brengen tussen de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide.
Economie en kosten:
Dit alternatief geeft een sterke verbetering van de bereikbaarheid waardoor het vestigingsklimaat verbetert en de werkgelegenheid meer kansen krijgt door het aantrekken van nieuwe
bedrijven. In het deelaspect kosten is niet meegenomen de extra vervoerskosten ten gevolge
van de grotere lengte van de bundelingsaltematieven (B en D) t.o.v. de bosaltematieven (C
en E). De bundelingsaltematieven (B en D) zijn + / - ca. 630 ml langer dan de bosaltematieven (C en E). Deze vervoerskosten (groot hfl. 2,80 min./per jaar) zijn toerekenbare kosten, feitelijk zijn de kosten hoger omdat algemeen maatschappelijke kosten (o.a. milieukosten) niet in de kostenraming zijn verdisconteerd.

Alternatief C
Verkeer en vervoer:
Vergeleken met alternatief B wordt de directheid van de hoofdwegen (de N293 (Oosttangent Roermond)) beter. De fietsroute noordelijk langs de spoorlijn behoudt zijn directe route. Ook is de verkeersveiligheid beter, met name door het minder voorkomen van ongevallen op de N293(Oosttangent Roermond) vergeleken met alternatief B.
Natuur en waarden:
De effecten van dit alternatief zijn enigszins vergelijkbaar met alternatief B. Voor bodem en
water is het negatieve effect minder door de kortere lengte van het tracé ( + /- ca. 630 m 1).
Dit alternatief heeft een slechte beoordeling voor geomorfologie door de benodigde grondlichamen in het beekdal en de insnijding in de kenmerkende terrasrand ten zuiden van de
Maasnielderbeek. Het doorgaande karakter in het beekdal en de samenhang tussen de Kloos-
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terhof en de bijbehorende gronden wordt verstoord. Dit heeft een negatieve beoordeling
voor landschap en cultuurhistorie. Het snijden in de terraswand verstoord eventueel aanwezige archeologische waarden.
Dit alternatief doorsnijdt het beekdal en in tegenstelling tot alternatief B, het bosgebied. Dit
betekent onder andere doorsnijding en het verloren gaan van dassenfourageergebied, leefgebied van amfibieën en reptielen, van natte graslanden, moerasvegetaties en bos. Hier zal de
rust verstoord worden, ook van een aantal dicht bij de weg liggende bewoonde dassenburchten. De versnippering van de droge cultuurgronden en natte graslanden en moerasvegetaties is groter dan in alternatief B.
Net als in alternatief B wordt de opening in het bedrijventerrein doorkruist en zorgt de schaduwwerking van het viaduct voor een barrière voor reptielen. De effecten op met name
reptielen zijn hier echter beperkter dan bij het bundelingsalternatief omdat bij alternatief C
geen leefgebied tussen de tussen de IJzeren Rijn en de weg verloren gaat en de verbinding
met de Melickerheide van deze gronden intact blijft. Van de belangrijkste ecologische relaties
in het plangebied wordt behalve de reeds genoemde relatie van de Melickerheide-Breidberg
en de Maasnielderbeek in alternatief B, ook de ecologische relatie tussen de Meinweg, de
Luzenkamp en de Melickerheide aangetast. Ten aanzien van de EHS scoort alternatief C
beduidend slechter als alternatief B wat vooral veroorzaakt wordt door het doorsnijden van
het bos op de Melickerheide.

Woon- en leefmilieu:
Ten opzichte van alternatief B neemt het geluidsbelaste oppervlak en het aantal gehinderden
verder af waardoor geluid een betere beoordeling krijgt. Het vervoer van gevaarlijke stoffen
krijgt een betere beoordeling door de minder aanwezige bebouwing en de kortere lengte van
het tracé. De St. Wirosingel blijft zijn functie behouden zodat deze een barrière blijft tussen
de Kemp en Kitskensberg/Heide. De visuele hinder is afgenomen.

Ruimtelijke ordening:
Door de aanleg van de N293(Oosttangent Roermond) gaan agrarische gronden verloren.
Dit alternatief doorsnijdt een aaneengesloten gebied met grote percelen ten noorden van de
Maasnielderbeek. Ten gevolge hiervan ontstaan 2 delen agrarisch gebied die met elkaar worden verbonden middels een tunnel onder de Oosttangent Roermond. Tevens wordt de huiskavel van de melkveehouderij aan de Kloosterweg sterk verkleind en in tweeën gedeeld door
de aanleg van de Oosttangent Roermond. Dit alternatief heeft verder een negatieve invloed
op de ruimtelijke samenhang van het landelijk gebied. Buurtschap Heystert, dat hier ruimtelijk gezien toe behoort, wordt afgesneden van de rest van het landelijk gebied. Ten gevolge
van een vermindering van de intensiteit op de St. Wirosingel, ten noorden van de Keulsebaan, worden kansen geboden om eenheid aan te brengen tussen de wijken De Kemp en
Kitskensberg/Heide.
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Economie en kosten:
Dit alternatief geeft een sterke verbetering van de bereikbaarheid waardoor het vestigingsklimaat verbetert en de werkgelegenheid meer kansen krijgt door het aantrekken van nieuwe
bedrijven.

Alternatief D
Verkeer en vervoer:
Dit alternatief heeft een goede beoordeling voor de verschillende (deel)aspecten (o.a. bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, openbaar verover en de verkeersveiligheid). Meerdere
wegvakken worden ontlast van verkeer en het openbaar vervoer kan goed doorstromen.
Alternatief D heeft in vergelijking met alternatief E een minder directe verbinding van de
N293 (Oosttangent Roermond), een minder goede doorstroming van het verkeer op de
aansluiting met de A73-zuid, een grotere omrijroute voor fietsers op de route noordelijk
langs de spoorlijn en een hoger ongevalscijfer.
Natuur en waarden:
Het effect van het noordelijk deel is reeds beschreven bij de alternatieven B. Voor het zuidelijk deel geldt een verdere aantasting van karakteristieke bodemtypen als het glooiend dekzandgebied. De afname van de kwaliteit van de bodem en het grondwater wordt veroorzaakt
door de toenemende lengte van de N293 (Oosttangent Roermond). Ook geomorfologisch
neemt de waardering af door de verstoring van de kenmerkende vorm van het glooiend
dekzandgebied. Landschappelijk gezien leiden onder andere de onderbreking van oude lijnen
als de Oude Keulsebaan en de Ratommerweg en de schaal van de ingreep in relatie tot de
schaal van het landschap tot een verdere negatieve beoordeling. Ingravingen in het zuidelijke
deel betekenen een mogelijke aantasting van het bodemarchief.
In het zuidelijke deel doorkruist de N293 (Oosttangent Roermond) het dassenleefgebied en
kleinschalig cultuurlandschap, en dus het leefgebied van planten en dieren in dit gebied. Dit
gebied wordt deels door het ruimtebeslag van de weg vernietigd, versnipperd en verstoord.
De ecologische hoofdstructuur wordt ontzien, deze ligt ten oosten langs het tracé. Wel wordt
de ecoiogsiche relatie tussen het Roerdal en de oude Maasmeander (voor de Oosttangent
Zuid) doordat het agrarisch gebied versnipperd.

Woon- en leefmilieu:
De verschillen met de alternatieven B en C zijn beperkt. Het aantal geluidsgehinderden
neemt beperkt af. Dit komt voornamelijk door het afsluiten van de St. Wirosingel van de
Koninginnelaan. Hierdoor nemen de verkeersintensiteiten binnen de woonwijken De Kemp
en Donderberg toe, waardoor hier de geluidsbelastingen stijgen. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen treedt een verdere lichte verbetering op. De barrièrewerking van de St. Wirosingel en de Keulsebaan zijn geheel opgeheven, zodat deze een goede beoordeling krijgen.
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Ruimtelijke ordening:
Voor een beschrijving van het noordgedeelte wordt verwezen naar alternatief B. Door de
aanleg van het zuidgedeelte zijn in De Kemp en Kitskensberg meerdere mogelijkheden voor
woningbouw, zoals beschreven in de structuurvisie De Kemp en Kitskensberg/Heide. Op de
ruimtelijke samenhang van het stedelijk gebied hebben met name de alternatieven D en E
een positieve uitwerking: de N293(Oosttangent Roermond) kan de grens tussen stad
(Roermond) en dorp (Melick) verduidelijken en zal meer eenheid kunnen brengen in de
relatie tussen de wijken De Kemp en Kitskensberg.
Economie en kosten:
Door de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) Zuid in de alternatieven D en E zal
de situatie voor wat betreft bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid voor
het bedrijventerrein Heide Roerstreek nog verder verbeteren en het regionaal verbindend
wegennet wordt sluitend gemaakt.
In het dit alternatief is niet meegenomen de extra vervoerskosten ten gevolge van de grotere
lengte van de bundelingsalternatieven (B en D) t.o.v. de bosaltematieven (C en E). De bundelingsalternatieven (B en D) zijn + / - ca. 630 m l langer dan de bosaltematieven (C en E).
Deze vervoerskosten (groot hfl. 3,90 min./per jaar) zijn toerekenbare kosten, feitelijk zijn de
kosten hoger omdat algemeen maatschappelijke kosten (o.a. milieukosten) niet in de kostenraming zijn verdisconteerd.

Alternatief E
Verkeer en vervoer
Dit alternatief heeft een zeer goede beoordeling voor de aspecten bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Meerdere wegvakken worden ontiast van verkeer en het openbaar vervoer kan goed doorstromen. Andere verschillen
tussen de alternatieven D en E zijn reeds beschreven bij alternatief D.
Natuur en waarden:
Voor een toelichting op het noordelijk deel wordt verwezen naar alternatief C en voor het
zuidelijk deel naar alternatief D.
Woon- en leefmilieu:
Voor een beschrijving van dit therru wordt verwezen naar alternatief D. In dit alternatief is
t.o.v. alternatief D sprake van een geringe toename van de visuele hinder als gevolg van de
realisering van een wal (hoogte ca. 1.5 m l ) ten behoeve van de uitbreidingswijk Melickerveld.
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Ruimtelijke ordening:
Door de aanleg van de N293(Oosttangent Roermond) gaan agrarische gronden verloren. In
dit alternatief zijn in De Kemp en Kitskensberg meerdere mogelijkheden voor woningbouw,
zoals beschreven in de structuurvisie De Kemp en Kitskensberg/Heide.
Dit alternatief heeft een negatieve invloed op de ruimtelijke samenhang van het landelijk
gebied. Buurtschap Heystert, dat hier ruimtelijk gezien toe behoort, wordt afgesneden van
de rest van het landelijk gebied. Op de ruimtelijke samenhang van het stedelijk gebied heeft
dit alternatief een positieve uitwerking: de N293(Oosttangent Roermond) kan de grens
tussen stad (Roermond) en dorp (Melick) verduidelijken en zal meer eenheid kunnen brengen in de relatie tussen de wijken De Kemp en Kitskensberg.
Economie en kosten:
Voor wat betreft het aspect economie wordt verwezen naar alternatief D waarbij wordt opgemerkt dat dit alternatief een betere beoordeling krijgt als alternatief D door de directe
verbinding met het bedrijventerrein.

Het keuzedilemma
De initiatiefnemer voor de aanleg van de N293(Oosttangent Roermond) heeft door bovenstaande uitkomsten geen eenvoudige keuze. Deze Tracénota-MER geeft tegengestelde uitkomsten (effectbeschrijvingen) voor verschillende thema's.
De doelstelling van de N293(Oosttangent Roermond) is o.a. een congestievrije verbinding.
Uit tabel 7.5 blijkt dat bij reconstructie van de Koninginnelaan en de St. Wirosingel naar 2
rijbanen met elk 2 rijstroken congestie blijft optreden in de spits. Een verbetering t.a.v. het
nulalternatief wordt door deze maatregel niet bewerkstelligd. Op meerdere aspecten is alternatief A niet onderscheidend van het nulaltematief. Met name in de periode na 2020 zal de
wegcapaciteit van alternatief A onvoldoende zijn, zodat geen duurzame en congestievrije
oplossing wordt geboden. Op basis van deze argumenten is alternatief A geen reëel alternatief.
De alternatieven B, C, D en E doorsnijden de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en leefgebieden van beschermde diersoorten. Doorsnijding van de EHS is alleen toegestaan als het
basisprincipe van het compensatiebeginsel is doorlopen (het nee-tenzij-principe) zoals omschreven in het Structuurschema Groen Ruimte (SGR). De alternatieven B en D kunnen
worden aangemerkt als reëel alternatief voor C en E.
De provincie heeft een bestuursovereenkomst gesloten met het Rijk over het MIT-pakket.
Hierin is een budget opgenomen van ƒ 30 miljoen voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg, de N293(Oosttangent Roermond) van de A73-zuid tot de Heinsbergerweg. Volgens de huidige inzichten zullen alle alternatieven van de N293(Oosttangent Roermond) dit
budget overschrijden.
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12.3Het meest milieuvriendelijke alternatief
Bij de bepaling van het MMA worden alleen de reële alternatieven B, C, D en E meegenomen. Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) is het alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu worden toegepast. Dat wil zeggen dat
het woon- en leefmilieu wordt verbeterd en dat een aantasting van natuur en landschap
wordt gespaard. Uit de kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de alternatieven is naar
voren gekomen dat geen enkel alternatief op alle thema's positieve effecten genereerd.
Hieronder worden de alternatieven B, C, D en E op een aantal criteria met elkaar vergeleken
(op basis van de effectbeschrijving) voor de thema's natuur en landschap en woon- en
leefomgeving.
Natuur en landschap
Bij de bepaling van het MMA worden de alternatieven, voor het thema natuur en landschap,
t.o.v. elkaar vergeleken (op basis van de effectbeschrijving) op de onderstaande criteria:
Bodem
Alternatieven
eenh.
Bundeling
44800
M2
15000
M2

Bodemkwaliteit
Bodemopboiiw
Conclusie:

Bos
39800
13000

Bundeling
54800
20500

bos
49800
18500

bos
8500
4500
39800

Bundeling
4250
3000
54800

E
bos
8500
4500
49800

39800

54800

49800

alternatief C heeft de minste aantasting

Grondwater
Alternatieven
B
Bundeling
eenh.
4250
Verandering stijhoogtepatroon
M2
3000
Verandering kwel
M2
44800
Verandering grondwaterkwaliM2
telt
Orondwaterbelasing
M2
44800
Conclusie:

alternatief C heeft de minste aantasting

Oppervlaktewater
Dit criterium is niet onderscheidend voor de alternatieven.

Ceomofologie

Insnijding en ophoging
Aantasting kenmerkende
elementen
Conclusie:

Alternatieven
eenh.
M3

Bundeling
164000
Gering

Bos
128000
Groot

Biindejing
227000
Aanzienlijk

bos
181000
Zeer groot

alternatief D en E tasten meer aan dan de alternatieven B en C. Alternatief B en C hebben nagenoeg
dezelfde aantasting
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Landschap
Alternatieven

B

C

eenh.

Bundeling

bos

Gering
Wordt beperkt

Samenhang
Afleesbaarheid

Conclusie:

KB

E
Bos

Verstoring

Bundeling
Gering +
verstoring

Verstoring

Wordt verder
beperkt

W o r d t beperkt ( 2 x )

Wordt verder
beperkt ( 2 x )

(2x)

alternatief B heeft de minste aantasting

Cultuurhistorie en archeologie
Alternatieven
Omvang verstoring bij archeologie
Cultuurhistorie

Conclusie:

eenh.

Bundeling

Bos

Bundeling

bos

M3

42000

31000

90000

79000

Gering

Aantasting

Gering en

Aantasting en

doorsnijding

doorsnijding

alternatief D en E tasten meer aan dan de alternatieven B en C. Alternatief B en C hebben nagenoeg
dezelfde aantasting

Flora en fauna
Alternatieven

B

eenh.

Bundeling

Bos

Bundeling

E
bos

Ha.
M2

26,6
1.900

23,8
7.300

26,6
1.900

7.300

Ha.
Ha.

0,5
0

1,5
0

0,6
3

1,6
3

be perkt
negatief
beperkt
negatief
beperkt
negatief
onzienlijk

negatief

negatief

aanzienlijk
negatief
negatief

negatief
Gelijk

Gelijk

beperkt
negatief
beperkt
negatief
beperkt
negatief
aanzienlijk
negatief
negatief

aanzienlijk
negatief
negatief

beperkt
negatief
negatief

vernietiging
droog cultuurland
natte graslanden en moerasvegetaties
bos
kleinschalig cultuurlandschap
versnippering
droog cultuurland
natte graslanden en moerasvegetaties
bos
schrale zandgrond
kleinschalig cultuurlandschap
ecologische
structuur
nieuwe barrière in de EHS
invloed op bestaande ecologi
sche relaties

beperkt
negatief
beperkt
negatief

negatief

23,8

negatief
aanzienlijk
negatief
negatief
negatief

aanzienlijk
negatief
aanzienlijk
negatief

Conclusie:
indien de levensgemeenschappen separaat worden bekeken blijkt dat zowel voor vernietiging, versnippering als de
ecologische structuur altemauef B de minne aantasting heeft
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Op basis van de bovenstaande conclusies komen de alternatieven B en C nagenoeg met elkaar overeen. Echter gelet op de Europese regelgeving t.a.v. de bescherming van flora en
fauna (Vogelrichtlijn, Conventie van Bern en de Habitatrichtlijn) is het criterium Flora en
Fauna (ecologie) maatgevend bij de bepaling van de MMA. Alternatief B is maatgevend
voor de bepaling van het MMA voor natuur.

Woon- en leefmilieu
Bij de bepaling van het MMA worden de alternatieven voor het thema woon- en leefmilieu
t.o.v. elkaar vergeleken (op basis van de effectbeschrijving) op de onderstaande criteria:
Geluid

Oppervlakte geluid > 50
dB(A)
Gehinderden
Ernstig gehinderden
Gem. toe-/afname bij saneringssituaties
Conclusie:

Alternatieven
B
eenh.
Bundeling
Ha
1350
Aantal
Aantal
'dB(A)'

4901
537
-0,7

bos
1332

• ••
Bundeling
1321

E
bos
1291

4812
511
-0,7

4890
527
-1,2

4751
495
-3,5

bos
0,9
18
Mogelijk

Bundeling
1,1
12
Mogelijk

bos
0,7
6
Mogelijk

bos
2

Bundeling
36

hos
2

0

2a3

1,5

alternatief E scoort het beste

Trillingen
Dit criterium is niet onderscheidend voor de alternatieven

Luchtkwaliteit
Dit criterium is niet onderscheidend voor de alternatieven

Vervoer gevaarlijke stoffen
Alternatieven
eenh.
Bundeling
Indivudueel risico
%
1,3
Groepsrisico
%
24
Calamiteiten Maasnielderbeek
Mogelijk
Conclusie:

alternatief E scoort het beste

Visuele kwaliteit

Invloed visuele kwaliteit op
woningen
Hoogte geluidsscherm boven
maaiveljd

Conclusie:
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Alternatieven
eenh.
Bundeling
St
36
Ml

2 43

alternatief C scoort het beste
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eenh.
barrWwwldng
Conclusie:

Bundeling
Gunstig

bos
Gunstig

Bundeling
bos
Zeer gunstig Zeer gunstig

alternatief D en E scoren het beste

Uit de bovenstaande tabellen kan de conclusie getrokken worden dat alternatief E voor het
thema woon- en leefmilieu maatgevend is voor de bepaling van het MMA.
Het thema natuur en landschap en woon- en leefomgeving hebben niet hetzelfde alternatief
dat maatgevend is voor de bepaling van het MMA. Natuur en landschap is het meest gebaat
met alternatief B (minste aantasting) en woon- en leefmilieu is het meest gebaat bij alternatief E (beste beoordeling). Dit heeft tot gevolg dat we te maken hebben met twee MMA's.
De twee meest milieuvriendelijke alternatieven:
1 alternatief B:
het natuurgericht MMA
2 alternatief E:
het mensgericht MMA

| BflO
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13. DE UITVOERINGSVARIANTEN
13.4lnleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn de alternatieven met elkaar vergeleken in relatie tot de
basisvariant. Dit vormt de basis van de tracé-studie. Voor de alternatieven B, C, D en E zijn
echter uitvoeringsvarianten denkbaar. In dit hoofdstuk worden de volgende uitvoeringsvarianten behandeld:
1 de kruising van de N293 (Oosttangent Roermond) met de spoorlijn door een tunnel;
2 een rechte aansluiting van de N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan.
In het volgende overzicht zijn alle alternatieven, en hun uitvoeringsvarianten weergegeven.
Figuur 1 3 . 1 : overzicht alternatieven en uitvoeringsvarianten

Nul

Oostun p e n t Noord

Nul +

Oostiange

M f>toord-»Zuic

vananten.
0

H*X

öaaslviadud.

Keulsebaan krom)

f Tunnel

2. i n ) Keulsebaan

bundflinj

tunnel 1

'

door bos

bundellnl

tunnel 2

tunnel 1

rechte Tjjnsluitinf

;

door bos

:

tunnel 2

r e d u kruispunt

i

r i

De volgende onderdelen komen in dit hoofdstuk aan bod: de beschrijving van de uitvoeringsvarianten, de effectbeschrijving en beoordeling, de integrale vergelijking en de conclusie.

13.5Beschrijving uitvoeringsvarianten
De uitvoeringsvarianten zijn alleen denkbaar voor de alternatieven B t / m E en zijn de volgende.
Uitvoeringsvariant 1 : tunnel onder spoorlijn
In de basisvariant 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 hoofdtransportlei- dingen;
• de geringere invloed op het grondwater.
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De kruising van de spoorlijn kan ook met een tunnel (zie kaarten B.8 en B.9) worden uitgevoerd. In alle alternatieven is deze variant meegenomen. In de alternatieven C en E kruist de
tunnel de spoorlijn bijna recht, in de alternatieven B en D 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 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 Taansluiting.
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 variant 2 ontwikkeld (zie kaarten B.lO en B.l 1). 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.

13.6Effectbeschrijving en beoordeling uitvoeringsvarianten
13.6.1 Inleiding
In de hoofdstukken 7 t/m 11 zijn de effecten van de alternatieven beschreven en beoordeeld. In deze paragraaf volgt de beschrijving en beoordeling van de uitvoeringsvarianten. De
criteria worden vermeld voor zover relevant. Het betreft alleen criteria binnen de thema's
verkeer en natuur en landschap. De uitvoeringsvarianten worden beoordeeld ten opzicht van
de basisvariant.
• -1 wil zeggen dat deze uitvoeringsvariant slechter scoort ten opzichte van de basisvariant;
• 0 wil zeggen dat deze uitvoeringsvariant neutraal scoort ten opzichte van de basisvariant;
•
+ 1 wil zeggen dat deze uitvoeringsvariant beter scoort ten opzichte van de basisvariant.
Bij de interpretatie van de tabel wordt benadrukt dat deze alleen in horizontale richting te
lezen is.
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13.6.2 Effectbeschrijving en beoordeling verkeer
Bij het thema verkeer bestaan de volgende criteria waarneembare verschillen in de effecten
en de beoordeling bij uitvoeringsvariant 2:
• capaciteit van kruispunten: benodigde cyclustijd;
• utilitair fietsnetwerk: omrijweg;
• utilitair fietsnetwerk: oversteekbaarheid bij kruispunten van hoofdwegen;
• verkeersveiligheid: aantal opstelvakken.
Deze criteria worden achtereenvolgens behandeld.
Capaciteit kruispunten van wegen
De capaciteit van het wegennet wordt met name bepaald door de capaciteit van de kruispunten van wegen. Hiervoor is het volgende criterium gehanteerd:
• benodigde cyclustijd: de tijd die nodig is om alle richtingen van de verkeersre-geling een
keer aan bod te laten komen.
Voor uitvoeringsvariant 2 zijn in de volgende tabel de cyclustijden weergegeven van het
kruispunt Oosttangent-Keulsebaan in de twee varianten.
Tabel 1 3 . 1 : benodigde cyclustiiden k r u i s p u n t Oosttangent-Keulsebaan
variant

eenh.

nul

nul+

bundeling

bos

bundeling

bos

sec.
sec.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

50
0

50
0

45
+30

55
+30

basisvariant
variant 2 , t.o.v. basisvariant

In de alternatieven B en C is de cyclustijd van de haakse aansluiting nagenoeg gelijk aan de
basisvariant: deze blijft 50 seconden.
In de alternatieven D en E neemt de cyclustijd met een halve minuut toe in vergelijking met
de basisvariant. Dit wordt veroorzaakt door de hogere verkeersbelasting van alternatief E. De
beoordeling is als volgt:
Tabel I 3 . 2 : b e o o r d e l i n g deelaspecten per u i t v o e r i n g s v a r i a n t ( t e n opzichte van basisvariant)

cyclustijd

0

0

0

0

0

0

-

1

-

1

Effecten op utilitair fietsnetwerk
De effecten op het utilitaire fietsnetwerk van de uitvoeringsvarianten worden beschreven aan
de hand van de volgende criteria:
« omrijweg;
• oversteekbaarheid bij kruispunten van hoofdwegen.
In de volgende tabellen zijn de effecten op de omrijweg en de gemiddelde wachttijden weergegeven.
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Tabel 13.3: omrirweg op het utilitair fietsroutenet
alternatieven
Deelaspecten
eenh.
nul
Basisvariant
m.
0
Variant 2, t.o.v. basisvariant
m.
0

nul +
0
0

Tabel 13.4: gemiddelde wachttijden'" op
Keulsebaan
alternatieven
Kruispunt
eenh.
Basisvariant
sec.
Variant 2, to.v. basisvariant
sec.

A
nul+
n.v.t.
n.v.t.

bundeling
250
-100

bos
100
-100

bundeling
350
-200

bos
200
-200

met \ /erkeerslichten geregeld kruispunt Oosttangenti3
nul
n.v.t.
n.v.t.

B
bundeling
21
0

C
bos
21
0

D
bundeling
19
+ 15

E
bos
24
+ 15

j

Uitvoeringsvariant 2 heeft een gunstig effect op de omrijbeweging van de route langs de
Keulsebaan. De omrijbeweging wordt hier gereduceerd tot bijna nul. In de alternatieven D
en E leidt deze uitvoeringsvariant echter wel tot een toename van de cyclustijd van de verkeersregelinstallatie, waardoor de gemiddelde wachttijd voor de fietsers met circa 15 seconden toeneemt. In deze tijd kan bijna 100 meter worden afgelegd.
Effectbeoordeling
De beoordeling van de effecten op het utilitair fietsnetwerk is als volgt.
Tabel 13.5: beoordeling deelaspecten per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
uitvoeringsvarianten

!•!• B I B BG^B B^'B B3

omniweg
oversteekbaarheid

0
0

tunnel onder spoorlijn
0
o

o

o

o
o

rechte aansluiting Keulsebaan
+ 1
+ 1
+1

+1

o

o

•1

•1

Effecten op verkeersveiligheid
De effecten op de verkeersveiligheid voor de uitvoeringsvarianten hebben betrekking op het
criterium het aantal opstelstroken op geregelde kruispunten
In de volgende tabel is het aantal opstelstroken weergegeven.
Tabel 13.6: benodigde aantal opstelstroken kruispunt Oosttangent - Keulsebaan
1
Kruispunt
Basisvariant
variant 2 t.o.v. basisvariant

Alternatieven
eenh.
aant.
aant.

0
nul
nvt
nvt.

A
nul +
nvt
nvt

B
bundeling
8
0

bos
8
0

KJH

E

bundeling
10
+5

bos
10
+5

1

Door de kruispuntvorm in de alternatieven D en E neemt het aantal opstelstroken met vijf
toe ten opzichte van de basisvariant.

122

Berekend op geregelde kruispunten aan de hand van de cyclustijden, op ongeregelde kruispunten met behulp
van de methode de Haes/van Zuylen.
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Tabel I 3.7: beoordeling deelaspecten per uitvoeringsvariant (ten opzichte van basisvariant)
Uitvoeringsvarianten
d H E U EE9I H!**Ji B'>
tunnel onder spoorlijn
rechte aansluiting Keulsebaan
opstelvakken
I
•1

13.6.3 Effectbeschrijving en beoordeling natuur en landschap
In het thema natuur en landschap zijn in de volgende criteria verschillen waarneembaar in de
effecten en de beoordeling van de uitvoeringsvarianten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bodemopbouw: aantasting van gebieden met karakteristieke bodemtypen
Bodemkwaliteit: verandering bodemkwaliteit en belasting bodem
Grondwatersysteem
Grondwaterkwaliteit
Geomorfologie: insnijding en ophoging aardoppervlak
Geomorfologie: aantasting kenmerkende geomorfologische elementen
Landschap: samenhang tussen gebied en gebruik
Landschap: afleesbaarheid van de samenhang
Cultuurhistorie
Archeologie
Flora en fauna: oppervlakteverlies, verstoring en versippering biotopen
Flora en fauna: effecten op de ecologische structuur

Bodemopbouw
Het volgend criterium is van toepassing:
• aantasting van gebieden met karakteristieke bodemtypen.

In onderstaande tabel zijn per alternatief de effecten gekwantificeerd.
Tabel 13.8: effect bodemopbouw per alternatief
Deelaspecten
aantasting bodemtypen

alternatieven
eenh.
m?

0

nul
0

nul +
0

bundeling

15.000

bos
13.000

• '•
bundeling

20.500

E
bos
18.500

Variant 1: Tunnel onder spoor
In deze uitvoeringsvariant zal de aantasting van gebieden met karakteristieke bodemtypen
groter zijn dan bij de basisvariant. Het betreft de aantasting van het gebied ten noorden van
de spoorlijn. Tussen de spoorlijn en het industrieterrein worden geen karakteristieke bodemtypen (meer) aangetroffen.
Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan
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Deze variant veroorzaakt geen afwijkende effecten.
In onderstaande tabel zijn de effecten van de uitvoeringsvarianten gekwantificeerd.
t.ibel 13.9: effect bodemopbouw per uitvoeringsvariant (ten opzichte van basisvarianten)
uitvoeringsvarianten
eenh
aantast. Bodemt.
m2

!»!• M1M J | 3 | H4J1 M3
tunnel onder spoorlijn
+6.00
+3.25
+6.00
+3.25
0
0
0
0

rechte aansluiting Keulsebaan
0
0

De beoordeling is als volgt.
Tabel 13.10: beoordeling bodemopbouw per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
uitvoennesvarianten
tunnel onder spoorlijn
rechte aansluiting Keulsebaan
aantasting bodemtypen
-1
I
-1
-1

Bodemkwaliteit
De bodemkwaliteit wordt beschreven als de mate waarin aantasting van de bodemkwaliteit
en de multifunctionaliteit van het bodemgebruik optreedt. Hiervoor zijn de volgende subcriteria onderscheiden:
• veranderingen in de bodemkwaliteit door de voorgenomen activiteit met betrekking tot
de meest relevante parameters, zoals: PAK's, minerale olie
en 'zware' metalen (As,
Cd, Hg, Cu, Cr, Ni, Pb en Zn);
• de belasting van de bodem met verziltende, verzurende en eutrofiërende stoffen (chloride, stikstof- en zwavelverbindingen).
In onderstaande tabel wordt per alternatief aangegeven hoe groot het effect is op de verschillende criteria.
Tabel 1 3 . 1 1 : effect bodemkwaliteit per alternatief
Deelaspecten
Verandering bodemkwaliteit
Bodembelasting

a ternatieven
eenh.

m2
m2

nul

23.000
23.000

nul+
30.000
30.000

bundeling
44.800
44.800

bos
39.800
39.800

bundeling
54.800
54.800

bos
49.800
49.800

Variant 1: Tunnel onder spoor
Deze uitvoeringsvariant zal ten aanzien van de beide criteria een vermindering van de grootte
van het aangetast oppervlak opleveren. Er is in de tunnelbak geen berm aanwezig. Wel zal
het opgevangen neerslagwater naar een zaksloot of infiltratievijver in de nabijheid van de
tunnelbak afgevoerd worden (zie ook criterium F.2 grondwaterkwaliteit), waarvan de bodem
zal vervuilen. Aangenomen wordt dat de oppervlakte van deze infiltratievoorziening 5 0 % is
van het binnen de basisvariant aangetaste oppervlak berm (dus overeenkomend met 2,5 m
bermbreedte). Ter beperking van de vervuiling van de bodem zal de infiltratievoorziening bij
de inlaat voorzien worden van een filter of andere constructie, die het grootste deel van de
verontreiniging af zal vangen. Daarnaast zal de voorziening periodiek gereinigd worden.
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Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan
Deze variant veroorzaakt geen afwijkende effecten.

In onderstaande tabel zijn de effecten gekwantificeerd.
Tabel 13.12: effect bodemkwaliteit per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
Uitvoennzsvarunten
eenh
verandering kw.
m2
Bodembelasting
m2

1>JM U B

m

Tunnel onder spoorlijn
-2.250 -2.250 -2.250 -2.250
-2.250 -2.250 -2.250 -2.250

K Ï E f l M»>
rechte aansluiting Keulsebaan
0
0
o
o
0
o
o
o

De effecten van de uitvoeringsvarianten zijn te klein om onderscheidend genoemd te kunnen
worden.
Grondwatersysteem
Het grondwatersysteem wordt beschreven als de mate waarin veranderingen in het grondwaterstromingspatroon optreden. Hiervoor zijn de volgende subcriteria onderscheiden:
•
permanente en tijdelijke veranderingen in het huidige stijghoogtepatroon
in het freatische en eerste watervoerend pakket;
• veranderingen in de kwel/inzijgsituatie of kwelintensiteiten;
•
veranderingen in het grondwaterstromingspatroon.
In onderstaande tabel zijn de effecten van de alternatieven gekwantificeerd.
Tabel 13.13: effect grondwatersysteem per alternatief
deelaspecten
eenh.
m2
verandering stijghoogtepatroon
verandering kwel
m2
verandering grondwaterstromingspa- m2
troon

nul
0

nul +
0

0
0

0
0

bundeling
4.250

bos
8.500

bundeling
4.250

bos
8.500

3.000
0

4.500
0

3.000
0

4.500
0

Variant 1: Tunnel onder spoor
Verandering stijghoogtepatroon
Evenals de kunstwerken 'viadua Terbaanseweg' (fundering) en 'duiker Maasnieiderbeek' zal
het diepste deel van de tunnelbak onder het spoor zich niet dieper dan circa 0,5 m tot 1 m
onder de huidige grondwaterspiegel bevinden (het betreft een tunnelbaklengte van circa 80
m). Gezien de geringe penetratiediepte 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).
Tijdelijke veranderingen als gevolg van de noodzaak van toepassing van een grondwaterbemaling tijdens de realisatie van de tunnel kunnen wel optreden. Uitgaande van een grondwaterstand van circa 22,5 m +NAP zal ten behoeve van de aanleg van de tunnel onder het
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spoor een grondwaterstandsverlaging van circa 1 m middels een bronbemaling gerealiseerd
moeten worden. Het beïnvloedingsgebied is berekend met de formule van Sichardt:
R = 3000cpVk, waarin o gelijk is aan de grondwaterstandverlaging (is maximaal 1 m) en k
gelijk is aan de doorlatendheidscoëfficiënt van de bodem (ter plaatse van de tunnel zijn goed
doorlatende zandlagen aanwezig; binnen de berekening is een doorlatendheidscoëfficiënt k
van 50 m/d aangehouden).
Het beïnvloedingsgebied ter plaatse van de spoortunnel zal tot circa 75 m van de rand van
de bouwput reiken. Het beïnvloedingsgebied beslaat een oppervlak van circa 40.000 m2.
Bij de bepaling is rekening gehouden met de grootte van het tunneldeel dat zich beneden
een niveau van 22,5 m +NAP bevindt.
Verandering kwel
Het neerslagwater in de tunnelbak wordt via goten opgevangen en afgevoerd naar een
pompput. Door middel van een pompinstallatie wordt het water afgevoerd. Er wordt vanuit
gegaan dat het water afgevoerd wordt naar zaksloten of een infiltratievijver die in de nabijheid van de tunnel aangelegd wordt. Er treedt derhalve geen wijziging op ten opzichte van
de huidige en autonome situatie (zie beschrijving bij basisaltematieven).
Verandering grondwaterstromingspatroon
Ook de tunnel onder het spoor veroorzaakt geen verandering in het stromingspatroon. Aangezien de onderzijde van een deel van de tunnelbak tot circa 0,5 m a 1 m onder de grondwaterspiegel gelegen zal zijn, zal geen merkbare verstoring in het grondwaterstromingspatroon veroorzaakt worden.
Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan
Deze variant veroorzaakt geen afwijkende effecten.
In onderstaande tabel zijn de effecten gekwantificeerd.
Tabel 13.14: effect grondwatersysteem per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
Uitvoennasvarianten

HK39 K B B I B » y

eenh
tunnel onder spoorlijn
m2 • 40.00 +40.00 +40.00 +40.00
0
0
0
0
m2
0
0
0
0
m2
0
0
0
0

stijgh.
kwel/inzijg
Stroming

HaQIHEQiHOl

rechte aansluiting Keulsebaan
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0

0
0

De criteria kwel/inzijg en stroming zijn hierin niet onderscheidend.
Tabel 13.15: beoordeling grondwatersysteem per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
uitvoeringsvarianten
tunnel onder spoorlijn
F. 1.1 stijghoogtepatr.

-1

rechte aansluiting Keulsebaan
0

Grondwaterkwaliteit
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De grondwaterkwaliteit wordt beschreven als de mate waarin aantasting van de grondwaterkwaliteit en de multifunctionaliteit van het grondwatergebruik optreedt. Hiervoor zijn de
volgende subcriteria onderscheiden:
• veranderingen in de grondwaterkwaliteit door de voorgenomen activiteit
met betrekking tot de meest relevante parameters, zoals: PAK's, minerale
olie en 'zware' metalen (As, Cd, Hg, Cu, Cr, Ni, Pb en Zn);
• de belasting van het grondwater met verziltende, verzurende en eutrofiërende stoffen
(chloride, stikstof- en zwavelverbindingen).
In onderstaande tabel wordt per alternatief aangegeven hoe groot het effect is op de verschillende criteria.
Tabel 13.16: effect grondwaterkwaliteit per alternatief
alternatieven
deelaspecten
verandering grondwaterkwaliteit
grondwaterbelasting

eenh.
m2
m2

ü
nul
23.000
23.000

A

nul+
30.000
30.000

bundeling
44.800
44.800

bos
39.800
39.800

bundeling
54.800
54.800

E
bos
49.800
49.800

Variant 1: Tunnel onder spoor
Deze uitvoeringsvariant zal ten aanzien van de beide criteria een vermindering van de grootte
van het aangetast oppervlak en onderliggend grondwater opleveren. Er is in de tunnelbak
geen berm aanwezig. Wel zal het opgevangen neerslagwater naar een zaksloot of infiltratievijver in de nabijheid van de tunnelbak afgevoerd worden, waarvan de bodem en het onderliggend grondwater zal vervuilen. Aangenomen wordt dat de oppervlakte van deze infiltratievoorziening 50% is van het binnen de basisvariant aangetaste oppervlak berm (dus overeenkomend met 2,5 m bermbreedte). Ter beperking van de vervuiling van de bodem zal de
infiltratievoorziening bij de inlaat voorzien worden van een filter of andere constructie, die
het grootste deel van de verontreiniging af zal vangen. Daarnaast zal de voorziening periodiek
gereinigd worden.
Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan
Deze variant veroorzaakt geen afwijkende effecten.
In onderstaande tabel zijn de effecten gekwantificeerd.
Tabel 13.17: effect grondwaterkwaliteit per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
uitvoeringsvarianten
H K?9I HHH HXH Q
K"Lfl K Ü 9 Kü]
eenh
tunnel onder spoorlijn
rechte aansluiting Keulsebaan
kwaliteit
m2 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
0
0
0
belasting
m2 -2.250 -2.250 -2.250 -2.250
0
0
0

0
0

Voor de uitvoeringsvarianten zijn de effecten te gering om onderscheidend te kunnen zijn.
Geomorfologie
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De criteria waarmee de effecten van de aanleg van de weg op het aspect geomorfologie
worden beschreven zijn:
•
insnijding en ophoging van het aardoppervlak: Hoe groter de insnijding c.q.
ophoging, hoe groter de aantasting van het aardoppervlak;
« aantasting van kenmerkende geomorfologische elementen: Hoe groter de
aantasting hoe negatiever het effect.
In de volgende tabel zijn de effecten van de alternatieven weergegeven.
Tabel 13.18: effect deelaspect per alternatief

El
Deelaspecten
insnijding en ophoging:
aantasting kenm. elementen

eenh.
m3

nul
0
geen

nul +
0
geen

bundeling
bos
164.000 128.000
gering
groot

bundeling
bos
227.000 181.000
aanzienlijk zeer groot

Variant 1: Tunnel onder spoor
Een tunnel maakt een grotere insnijding van de terrasrand noodzakelijk.
Door keerwanden toe te passen langs (een deel van) de tunnel wordt er een zich tot een
kleinere aantasting van het aardoppervlak (qua inhoud en oppervlak) in vergelijking tot de
basisvariant bereikt.
Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keuisebaan. Ten opzichte van de basisvariant (alternatief B en C) is de aantasting bij deze variant geringer, aangezien er kleinere ingrepen nodig zijn voor de aansluiting op de Keuisebaan.
In alternatief D en E is de N293 (Oosttangent Roermond) zelf de doorgaande route; er
wordt een recht kruispunt met de Keuisebaan aangelegd waardoor minder grondverzet en
een geringer oppervlak nodig is dan in de basisvariant, maar meer voor het gedeeltelijk verleggen van de Keuisebaan. Het effect van deze variant is vergelijkbaar met de andere varianten.
Tabel 13.19: effect deelaspect per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
Uitvoeringsvarianten

!>!• BHB • ^ a H*JH M3

eenh
insnijding en ophoging:
aantasting kenm. Elemen-

m3

tunnel onder spoorlijn
-21.000

-24.000

-21.000

groter

groter

groter

rechte aansluiting Keuisebaan
1 -1 0O0 + 19.00
0
groter
gelijk

+ 19.00
0
gelijk

+19.00 + 19.00
0
0
gelijk
gelijk

ten

De beoordeling van het aspect geomorfologie is als volgt.
Tabel 13.20: beoordeling de*la*p*cten per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)

BfBff!HffiBWffïïH!BMTM B3H w»iw IGB Hüfl H ^ 9 Htüfl HE]
insnijding en ophoging
aantasting kenmerkende elementen
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+1
-I

tunnel onder spoorlijn
+1
+1
-1
-1

+1
-1

-1
0

rechte aansluiting Keuisebaan
-1
-1
I
0
0
0
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Landschap
De criteria voor het aspect landschap zijn:
• samenhang tussen het gebied en het gebruik;
•

afleesbaarheid van de samenhang.

De effecten van de alternatieven op het landschap zijn de volgende.
per alternatief
1Tabel I 3 . 2 1 : effect landschap
alternatieven
0
eenh.
deelaspecten
nul
samenhang
geen

A
nul +
geen

B
bundeling
gering

C
bos
verstoring

»

geen

wordt
beperkt

wordt
verder
beperkt

afleesbaarheid

geen

D
bundeling
gering +
verstoring
wordt
beperkt
(2x)

E
bos
verstoring
(2x)
wordt
verder
beperkt
(2x)

Variant 1: Tunnel onder spoor
Het verschil tussen een tracé met een viaduct en een tracé met een tunnel is landschappelijk
gezien minder relevant bij alternatief B dan bij alternatief C, omdat de terrasrand bij beide
alternatieven heel anders wordt aangesneden.
Bij alternatief C betekent een tunnel onder de spoorlijn geen verbetering van de afleesbaarheid van de terrasrand en het grote hoogteverschil met het Maasmeanderdal ten opzichte
van de basisvariant. Dit verschil wordt met een viaduct wel verduidelijkt.
Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan
Bij een rechte aansluiting blijft de Keulsebaan beter als doorgaande route intact dan bij de
vloeiende aansluiting volgens de basisvariant. De rechte verbindingslijn de stad in en uit, die
de Keulsebaan in de huidige situatie vormt, wordt in deze variant weliswaar functioneel onderbroken, maar de aantasting kan visueel gezien beperkt blijven.
Tabel 1 3.22: effect landschap per uitvoeringsvariant (ten opzichte
!>]• B I B
uitvoeringsvananten
tunnel onder spoorlijn
slechter
samenhang
gelijk
gelijk
slechter
slechter
afleesbaarheid
gelijk
gelijk
slechter

van de basisvarianten)
E ^ | B J , B l 1»>
rechte aansluiting Keulsebaan
beter
beter
beter
beter
beter
beter
beter
beter

De beoordeling is in de volgende tabel weergegeven:
Tabel 1 3.23: beoordeling landschap per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
io— B U I M >-.#• B J B1 BTT
uitvoeringsvarianten
tunnel onder spoorlijn
rechte aansluiting Keulsebaan
O
-1
samenhang
o
-1
+1
+1
+1
-f 1
O
-1
afleesbaarheid
o
-1
-1-1
+1
+1
+1
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Cultuurhistorie en archeologie
De aspecten cultuurhistorie en archeologie worden los van elkaar beschreven en beoordeeld:
•
cultuurhistorie
• archeologie
Onderstaande tabel geeft kort de effecten van de alternatieven op cultuurhistorie.
Tabel I 3.24: effect cultuurhistorie per alternatief

BSESS23EBBEB
deelaspecten
cultuurhistorie

eenh.

nul
gelijk

BEB
nul-tgelijk

• •

M—

bundeling
bos
gering
aantasting

KB

11

bundeling
bos
gering + aantas-ting
doorsnij+ doording
snijding

Variant 1: Tunnel onder spoor
De effecten van deze variant verschillen niet van die van de basisvariant.
Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keuisebaan
Voor cultuurhistorie geldt dat het doorgaande karakter van de Keuisebaan in deze variant
minder ingrijpend wordt verstoord dan in de basisvarianten.
Tabel I 3.25: effect cultuurhistorie per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)

!>)• B O I BI^B B^'B B3

Uitvoenngsvananten
cultuurhistorie

tunnel onder spoorlijn
gelijk
gelijk
gelijk
gelijk

rechte aansluiting Keuisebaan
beter
beter
beter
beter

De beoordeling is de volgende.
Tabel I 3.26: beoordeling cultuurhistorie per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)

MflnffflBPWffUffffü^MiW K3B M'iM w w B3B B^ B B^M B 3
cultuurhistorie

0

tunnel onder spoorlijn
0
0

0

rechte aansluiting Keuisebaan
+1
+1
+1
+1

Archeologie
De effecten van de omvang van de verstoring door de alternatieven op archeologie staan in
de volgende tabel.
Tabel t 3.27: effect archeologie per alternatief

PI
Deelaspecten
omvang verstoring

eenh.
m3

nul

nul+
0

bundeling
42.000

bos
31.000

bundeling
90.000

bos
79.000

Variant 1: Tunnel onder spoor
Voor wat betreft archeologie betekent de grotere insnijding in de terrasrand en het plateau
daarachter door aanleg van een tunnel mogelijk een grotere aantasting van de archeologische
waarden.
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Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan
Deze variant leidt tot meer grondverzet, met name aan de zuidzijde van de Keulsebaan. In
dit gebied zijn in het kader van de ontwikkeling van bedrijvenpark Keulsebaan-Zuid belangrijke archeologische vondsten gedaan.
Wanneer de N293 (Oosttangent Roermond) zelf de doorgaande route wordt en een recht
kruispunt met de Keulsebaan wordt aangelegd is minder grondverzet en een geringer oppervlak nodig dan in de basisvariant voor de N293 (Oosttangent Roermond) zelf, maar meer
voor het gedeeltelijk verleggen van de Keulsebaan.
Tabel 13.28: effect archeologie per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)

B|liil'-|"??HPTTO!BMTB I E H M ' i M B M

deelaspecten
omvang verstoring

M ; K M B~ B M » y

Mi

eenh
tunnel onder spoorlijn
rechte aansluiting Keulsebaan
m3 + 39000 + 36000 + 39000 + 36000 + 19000 + 19000 + 19000 + 19000

De beoordeling van de effecten van het aspect archeologie is als volgt.
Tabel 13.29: beoordeling archeologie per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten)
uitvoeringsvarianten
O U BGTJB 1 3 K * £ 9 B 3
tunnel onder spoorlijn
rechte aansluiting Keulsebaan
archeologie
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Flora en fauna
De effecten op de natuur zijn beschreven aan de hand van de volgende criteria:
• oppervlakteverlies, versnippering en verstoring van biotopen (waaronder leefgebied van
nationaal en internationaal beschermde soorten);
• effecten op de ecologische structuur.
Oppervlakteverlies, versnippering en verstoring van biotopen
De effecten van de uitvoeringsvarianten hebben betrekking op de volgende criteria voor wat
betreft oppervlakteverlies en verstoring biotopen:
bos
groene kikker, alpenwatersalamander, poelkikker,
rugstreeppad, knoflookpad, zandhagedis, geelgors,
boomleeuwerik, zwarte specht, groene specht, wild
zwijn, das
schrale zandgrond
leefgebied van: hazelworm, levendbarende hagedis,
zandhagedis, gladde slang, heikikker, poelkikker,
vinpootslamander, geelgors, boomleeuwerik
kleinschalig cultuurleefgebied van: patrijs, geelgors, knoflookpad, allandschap
penwatersalamander, groene kikker, poelkikker,
rugstreeppad, zandhagedis, das
In de volgende tabel zijn de effecten van de alternatieven van het oppervlaktverlies en verstoring van de betreffende criteria weergegeven.
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Tabel 13.30: effect oppervlakteverlies en verstoring biotopen per alternatief
Alternatieven
Deelaspecten
Bos
schrale zandgrond
kleinschalig cultuurlandschap

eenh.
ha.
ha
ha.

nul
0,1
0
0

nul+
0,1
0
0,1

bundeling
0,5
0
0

bos
1,5
0
0

bundeling
0,6
0
3

bos
1/6
0
3

Tabel 13.31: effect versnippering en verstoring op soorten t.g.v. aanleg van de weg per alternatief
(kwalitatief)
Alternatieven
Deelaspecten
Bos
schrale zandgrond
kleinschalig cultuurlandschap

O:
-:
--:
—:

eenh.

0
nul

A
nul+
0
0
0

B
bundeling
0
0
0

0

C
bos

D
bundeling

E
bos

0

geen of nagenoeg geen effect
beperkt negatief effect
negatief effect
aanzienlijk negatief effect

Variant 1: Tunnel onder spoor
In deze variant kruist de Oosttangent het spoor ondergronds. Ter hoogte van de tunnel en
van de in- en uitgang van de tunnel zal de verstoring van de omgeving kleiner zijn dan in de
basisvariant omdat het verkeer hier lager dan maaiveld c.q. onder maaiveld rijdt.
Wel zal de aanlegfase een inbreuk maken op de levensgemeenschap van schrale zandgrond
langs de spoorbaan, omdat er voor de tunnelbak vanaf maaiveld een gat gegraven zal worden. Spoor en talud zullen dus tijdelijk geheel afwezig zijn; na afronding van de werkzaamheden kan de levensgemeenschap zich weer herstellen. Belangrijk verschil met de basisvariant is
dat een tunnel het negatieve effect van schaduwwerking van het viaduct wegneemt, waardoor reptielen ongehinderd van oost naar west en vice versa kunnen migreren.
In de basisvariant moet een viaduct gebouwd worden over het spoor; het tijdelijke effect
daarvan is vergelijkbaar met dat van de aanleg van een tunnel. In de effectbeoordeling is
daarom geen onderscheid gemaakt tussen de basisvariant en de tunnel voor dit aspect.
Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keuisebaan
In de variant met de rechte aansluiting van de N293 (Oosttangent Roermond) op de Keuisebaan buigt de Keuisebaan naar het zuiden uit ter hoogte van het leefgebied van amfibieên
en reptielen rond het bosje Breidberg. Hierdoor wordt dit leefgebied meer verstoord door
licht en geluid dan in de basisvariant. Door een rechte aansluiting op de Keuisebaan is er een
klein verlies aan kleinschalig cultuurlandschap.
Tabel 1 3.32: effect oppervlakteverlies per uitvoeringsvariant voor zover van toepassing
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Bos

Uitvoerinesvarianten
eenh
m2

Kleinsch. cult.

-200

m2

tunnel onder spoorlijn
0
-200

0

+400

0

rechte aansluiting Keulsebaan
0 +3.00
+1.20
+3.00
+1.20
0
0
0
0
+ 400 + 1 . 3 0
+700 + 1 . 3 0
+700
0
0

Tabel 13.33: effect versnippering en verstoring op soorten per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de
basisvarianten), voor zover van toepassing (kwalitatief)
EJJHHKUH
uitvoerinesvarianten
eenh
tunnel onder spoorlijn
rechte aansluiting Keulsebaan
0
Bos
0
0
0
0
0
0
0
schrale zandgrond
++
++
++
0
0
0
0
++
0
Kleinsch. cult.
0
0
0

+ + +:
+ +:

aanzienlijk positief effect

+:

beperkt positief effect

0:

geen of nagenoeg geen effect

positief effect

beperkt negatief effect
...

negatief effect

—:

aanzienlijk negatief effect

De beoordeling is als volgt:

Tabel 13.34: beoordeling oppervlakterverlies per uitvoeringsvariant (t.o.v. de basisvarianten), voor
zover van toepassing
u tvoerinssvarianten
tunnel onder spoorlijn
rechte .umluitirifi Keulseh.un
0
bos
0
0
0
-1
-1
-1
-1
kleinsch landsch
0
0
0
0
-1
-1
•1
-1

Tabel 13.35: beoordeling versnippering en verstoring op soorten per uitvoeringsvariant (ten opzichte
van de basisvarianten), voor zover van toepassing
! • ! • M M M i U L P J MÜ
Uitvoerinssvarianicn
eenh
tunnel onder spoorlijn
rechte aansluiting Keulsebaan
schrale zandgrond
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
kleinsch. cult
0
0
0
0
-1
-1
-1
•1

Effecten op ecologische structuur
De uitvoeringvarianten zijn van invloed op een criterium:
•
invloed op bestaande ecologische relaties.
Variant 1: Tunnel onder het spoor
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In deze variant wordt alleen het spoor ondertunneld; de spoorbermen lopen niet door over
de tunnel. Dit betekent dat de kruising spoor-N293 (Oosttangent Roermond) hier geen
aanknopingspunt biedt om de ecologische verbinding voor grotere dieren de Oosttangent te
laten kruisen, zoals dat in de basisvariant het geval is (dus een nieuwe barrière in de EHS).
Voor deze grotere dieren is er dus feitelijk sprake van een verslechtering in de ecologische
relatie Meinweg-Luzenkamp-Melickerheide ten opzichte van de basisvariant. Voor amfibieën,
reptielen en vlinders zal de doorlopende spoorbaan wel als verbinding tussen de twee delen
van het leefgebied langs de spoorlijn voldoende zijn.
Variant 2: Rechte aansluiting N293 (Oosttangent Roermond) op de Keulsebaan
In deze variant blijft er in het braakliggende perceel aan de Keulsebaan ruimte over voor de
aanleg van een ecologische verbindingszone parallel aan de N293 (Oosttangent Roermond).
Door de bundeling van de verbindingszone met de weg zal er in de verbindingszone enige
verstoring zijn door verkeerslawaai, maar door het niveauverschil tussen de weg (die van het
viaduct afdaalt) en de aangrenzende verbindingszone zal dit beperkt zijn. Tevens kan het
geluidseffect gemitigeerd worden door een geluidswal naast de weg aan te brengen.
Doordat de Keulsebaan voor deze variant iets naar het zuiden moet uitbuigen, wordt door
de faunatunnel die aansluit op de ecologische verbindingszone ten noorden van de weg, een
directe verbinding gelegd met het amfibieënkemgebied ten zuiden van deze weg (Breidberg).
Deze variant is gunstiger dan de basisvariant omdat in deze variant meer ruimte is voor een
ecologische verbindingszone door het industrieterrein Roerstreek . Met name voor amfibieën
zal deze verbinding goed kunnen functioneren; dassen en wilde zwijnen zouden zich toch
door de weg, die pal naast de verbindingszone ligt, kunnen laten afschrikken.
Wel gaat bij deze variant meer gebied met natuurwaarde verloren (een klein deel van het bos
Breidberg en van het kleinschalig cultuurlandschap)(zie paragraaf 8.7.1).
Tabel 13.36: effecten op ecologische structuur per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de basisvarianten) _ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ _ ^ ^ ^ _ - ^ ^ ^ _ _
uitvoeringsvarianten

E U E D I BE?H K^fl H2

invloed op bestaande ecologische relaties

tunnel onder spoorlijn
slechter slechter slechter slechter

rechte aansluiting Keulsebaan
beter
heter
beter
beter

De beoordeling is als volgt.
Tabel t 3.37: beoordeling effecten op ecologische structuur per uitvoeringsvariant (ten opzichte van de
basisvariant) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
uitvoerinasvananten

BB m

nieuwe barrière

-1

tunnel onder spoorlijn

•1

-1

-1

wy KS9 BB

rechte aansluiting Keulsebaan
+1
+ 1
+1
+1

13.6.4 Effectbeschrijving en beoordeling kosten
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Per alternatief zijn de kosten geraamd123 (prijspeil 1999, marge 25%) op basis van hoeveelheden en eenheidsprijzen. In bijlage 4 is een opsomming opgenomen van de onderdelen van
de kosten. In het op te stellen Natuur Compensatieplan zullen de uiteindelijke mitigerende
en compenserende maatregelen voor het definitief gekozen tracé worden bepaald. Dit kan
uiteindelijke leiden tot andere oplossingen die minder geld kosten maar toch hetzelfde (of
meer) effect sorteren. In de volgende tabel is de rangorde weergeven van de kosten van de
alternatieven
Tabel 13.38: rangorde geraamde kosten per uitvoeringsvariant
uitvoerinssvananten
tunnel onder spoorlijn
kosten
+ 1
+1
+1

'"

rechte aansluiting Keulsebaan

+1

+1

+1

+1

Bron: provincie Limburg, 2000
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13.7Beooreling uitvoeringsvarianten
De uitvoeringvarianten zijn vervolgens beoordeeld t.o.v. de basisvariant. De keuze voor een
uitvoeringsvariant is van een andere orde dan de keuze tussen de alternatieven. Eerst dient
een keuze gemaakt te worden voor het alternatief, vervolgens dient de uitvoeringsvariant te
worden gekozen.
De uitvoeringsvarianten zijn voor Woon- en Leefmilieu, Ruimtelijke ordening en Economie
niet onderscheidend. De uitvoeringsvarianten worden achtereenvolgens behandeld. In de
tabel op de volgende pagina staan de resultaten weergegeven.
Uitvoeringsvariant 1: tunnel onder spoorlijn (B1, C1, D1 en E1)
Voor Natuur en Landschap is de score negatief, voor de overige thema's is de score neutraal.
Uitvoeringsvariant 2: rechte aansluiting Keulsebaan (B2, C2, D2, E2)
Voor Verkeer is de score licht positief voor de alternatieven B en C, negatief voor de alternatieven D en E (door de hogere verkeersbelasting van deze alternatieven waardoor een
groter kruisingsvlak nodig is). Voor Natuur en Landschap is de score licht positief.

Tabel 13.39: vergelijking uitvoeringsvarianten
Verkeer

Uitvoeringsvarianten

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

+ 1

+1

o
o

Uitvceringsvarianten
BI
Cl
Dl

El

Cyclustijd
Omrijweg
Oversteekbaarheid
Opstelstroken
Natuur en Landschap

aantasting bodemtypen
Stijlhoogtepatroon
insnijdingen ophoging
aantasting kenmerkende elementen
Samenhang
Afleesbaarheid
Cultuurhistorie
Archeologie
Bos
schrale zandgrond
kleinschalig landschap
nieuwe barrière
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0
0
0

o

•1
•1
1
•1
0
0
0
-1
0
+1
0
-1

-1
-1
-I
-1
0
0
+1
0
-1

-1
-1
1
-1
0
0
0
-1
0
+1
0
-1

o
o

-1
+1
-1
-1

-I
+1
-I
-1

B2

C2

D2

E2

0
0
-1
0

0
0
•1
0

-1
-1
0

+1
+1
+1

+1
+1
+1

-]

-1
-1
0
1

-1
•1
0
-1
+1

0
0
1
0
+1
+1
+1
-I
-1
0
-1
+1

0
0
-1
0
+ 1
+ 1
+1
-1
-1
0
-1
+1

-1
• 1

0
+ 1
0
-1

+1
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I 3.8De meest milieuvriendelijke variant
In het meest milieuvriendelijke uitvoeringsvariant worden alleen de aspecten in beschouwing
genomen die bepalend zijn voor het milieu; in dit geval binnen de thema's natuur en landschap en woon- en leefomgeving. De varianten worden geseleaeerd die op het gebied van
milieu het best zijn beoordeeld.
Gezien de negatieve score voor Natuur en Landschap van uitvoeringsvariant 1 is de meest
milieuvriendelijke uitvoeringsvariant op dit onderdeel de aanleg van een viaduct over de
spoorlijnGezien de (licht) positieve score voor Natuur en Landschap voor uitvoeringsvariant
2 is de meest milieuvriendelijke uitvoeringsvariant op dit onderdeel de aanleg van recht
kruispunt tussen de Keulsebaan en de N293 (Oosttangent Roermond).
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f 4. TOETSING AAN DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN

14.1 Inleiding
In hoofdstuk 4 zijn de doelstelling en uitgangspunten van de Oosttangent weergegeven. Aan
de hand van de effectbeschrijvingen wordt in dit hoofdstuk getoetst of de alternatieven
hieraan voldoen. Voor een volledige behandeling van de behandelde effecten wordt verwezen naar de effectbeschrijving..
Beoordeling
In de volgende hoofdstukken worden de doelstelling en de uitgangspunten beoordeeld op
basis van de onderstaande methodiek.
+++
++
+
0

meest gunstig t.o.v. de referentiesituatie in 2020
gunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020
beperkt gunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020
nagenoeg gelijk met de t.o.v. de referentiesituatie in 2020
beperkt ongunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020
ongunstiger t.o.v. de referentiesituatie in 2020
meest ongunstig t.o.v. de referentiesituatie in 2020

14.2Toetsing aan de doelstelling
De doelstelling van de Oosttangent is:
• 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 congestievrije,
duurzame, directe verbinding tussen het bedrijventerrein Heide-Roerstreek, de N570,
de N293 en de A73 gerealiseerd kan worden.
De toetsing of de alternatieven voldoen aan de doelstelling vindt plaats aan de hand van de
volgende criteria:
• is het alternatief vrij van congestie;
• biedt het alternatief ook in de periode na 2020 nog een congestievrije verbinding;
• biedt het alternatief een directe verbinding tussen het bedrijventerrein Heide-Roerstreek,
de N570, de N293 en de A73.
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Toetsing: is het alternatief vrij van congestie
Congestie treedt op als intensiteit (I) van het verkeer op een wegvak groter is als capaciteit

(Q.
Op wegvakken met een l/C-verhouding < 0 , 7 bestaat een gelijkmatige afwikkeling. Tussen
de 0,7 en 0,9 is kans op congestievorming. Bij een l/C-verhouding >0,9 is er congestievorming. In de volgende tabel zijn de I/C-verhoudingen van de wegvakken van de tracéalternatieven weergegeven.

St. Wirosingel
KoninginneUin - Keulsebaan
St Wirosingel
Keubebaan - Heinsbergerweg (N293)
Keulsebaan
St Wirosingel - Van Riebeeckstraat
Keulsebaan
Van Heutszstr - komgrens
Heinsbergerweg
Si Wirosingel - Linderweg (Melkk)
Oostungent
A73 - Keulsebaan
Oostuntent
Keubebaan - Htimbergerweg
l/C 0,70-0,90
l/C 0,90-1,00

1,52
0,57
1,53
WS/Êk
0,90

0,99
0,59
0,90
0.74
0,91

0,51
0,41
0,37
0,16
0,85
0,63

^

0,50
0,41
0,33
0,18
0,85
0,54

0,00
0,04
0,14
0,20
0,48
0,85
0,36

0,00
0,04
0,12
0,22
0,39
0,78
0,50

I C > 1,00

In de referentiesituatie zijn de wegen overbelast met l/C-verhoudingen tot circa 1,50. Alternatief A kent hoge I/C-verhoudingen (tussen 0,90 en 1,00) op de St. Wirosingel, Keulsebaan en Heinsbergerweg. Tijdens de spitsuren zal op deze wegen congestie optreden. De
alternatieven B en C kennen een l/C-verhouding van 0,85 op de Heinsbergerweg. Tijdens
de spitsuren is hier kans op congestie. In de alternatieven D en E is kans op congestie op de
Oosttangent-Noord met l/C-verhoudingen tussen de 0,78 en 0,85.
Toetsing: biedt het alternatief ook in de periode na 2 0 2 0 nog een congestievrije
verbinding
Tien jaar na het jaar 2020 zal de intensiteit van het wegverkeer naar alle waarschijnlijkheid
verder zijn gestegen. Hiervan uitgaande kan gesteld worden dat alternatieven die in het jaar
2020 al kritisch zijn voor wat betreft de verhouding intensiteit/capaciteit (l/C-verhoudingen
tussen 0,90 en 1,00) tien jaar later tot congestie zullen leiden. In alternatief A (zie tabel
12.1) is dit het geval op de St. Wirosingel, Keulsebaan en Heinsbergerweg. De alternatieven
B, C en D kennen elk een wegvak met een l/C-verhouding van 0,85 in 2020, zodat deze
wegen bij een groei van het wegverkeer al betrekkelijk snel de kritische waarde van groter
dan 0,90 zullen bereiken. Alternatief E kent de laagste l/C-verhoudingen (tot 0,78) zodat
deze het langst stand zal houden na 2020.
Toetsing: biedt het alternatief een directe verbinding tussen het bedrijventerrein
Heide-Roerstreek, de N 5 7 0 , de N 2 9 3 en de A73
Bij een zo kort mogelijke lengte van de wegen tussen de volgende belangrijke herkomst- en
bestemminppunten wordt een directe hoofdwegenstructuur bereikt:
•
de aansluiting met de A73;
•
het bedrijventerrein Heide-Roerstreek (kruispunt Keulsebaan - Energieweg);
•
de Heinsbergerweg (N293) ter hoogte van Melick.
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In de volgende tabel zijn de reistijden weergegeven voor de verschillende alternatieven.
Hierbij is uitgegaan van de wettelijk toegestane snelheid.
Tabel M . 2 : directheid regionale hoofdwegenstnictuur per alternatief
Relatie
A73 • Helde-Roerstreek
A73 • N293 Melick
N570 Helde-Roerstreek - N293 Melick ' "
Totaal
Index

eenh.
min.
min.
min.
min.

%

nul
3'0O"
3'15"
3'30"
9'45"
100

nul-»
3'05"
3'15"
3'35"
9'55"
102

bundeling
2'15"
3'15"
3'30"
9'00"
93

bos
1 '20"
3'15"
3'30"
8'05"
83

bundeling
2'15"
3'10"
l'45"
7'10"
74

Bos
I'20"
2'15"
1'45"
5'20"
55

De verschillen tussen de alternatieven 0 en A zijn gering. De alternatieven B en C geven
vervolgens een directere wegenstructuur door de aanleg van de Oosttangent-Noord. Alternatief E geeft de meest direae wegenstructuur door de korte snelle verbinding die wordt
gerealiseerd. De reistijd tussen de drie locaties is dan slechts 55% van de referentiesituatie.
De bosaltematieven C en E scoren beduidend beter dan de bundelingsalternatieven B en D.
Toetsing: voldoet het alternatief aan de functionele kwaliteitseisen van een regionale weg conform de beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet
Het lange afstandsverkeer op het regionaal verbindend wegennet moet zo snel mogelijk worden overgeheveld naar het nationaal verbindend wegennet (autosnelwegennet) en het regionaal verbindend wegennet moet zoveel mogelijk verschoond blijven van het korte afstandsen bestemmingsverkeer. Dit verkeer moet zoveel mogelijk door lokaal bedienende wegen
worden verwerkt. Deze regionaal verbindende wegen liggen zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom en hebben een snelheidsregime van 80-100 km/h. Op basis hiervan wordt de
N293 (Oosttangent Roermond) als volgt ingedeeld:
•
het zuidgedeelte wordt uitgevoerd conform 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 is 80 km/u.
•
het noordgedeelte wordt uitgevoerd conform 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 weg met 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 een hoog snelheidsregime: 80-100 km/u.

1

dit is de route over het bestaande wegennet (Keulsebaan, St. Wirosingel en Heinsbergerweg) Keulsebaan
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De alternatieven A, B, C en D voldoen niet aan deze functionele kwaliteitseisen (compartiment B3 voor het noordgedeelte en B2 voor het zuidgedeelte). De reden hiervoor is dat
deze alternatieven voor een deel gelegen binnen de bebouwde waarvoor een snelheidsregime
geldt van 50 km/h i.p.v. 80 km/h. Tevens geldt voor de alternatieven B en D ook nog het
argument dat de horizontale boogstraal behorende bij een snelheidsregime van 80 km/h
min. 280 m 1 moet bedragen. Gezien het feit dat de ligging van het gasstation aan de Heidebaan en het braakliggend terrein bepalend is voor de ligging van de N293 (Oosttangent
Roermond) is bij deze alternatieven een boogstraal van min. 280 m l niet mogelijk maar een
boogstraal van 100 m l (RONA richtlijnen, hoofdstuk IV). Voor beide bogen wordt een
boogstraal van 100 m 1 gehanteerd om eenduidigheid in het ontwerp te krijgen.
Alternatief E voldoet wel aan de functionele kwaliteitseisen.
Tabel 1 4 . 3 : functionele kwaliteitseisen

functionele kwaliteitseisen (RVWN)

0

0

0

0

0

+ -f +

Toetsing doelstelling
In onderstaande tabel is de toetsing van de doelstelling van de N293 (Oosttangent Roermond) aan de hand van de vier genoemde criteria weergegeven ten opzichte van het nulalternatief. Alternatief A blijkt geen wezenlijke verbetering op te leveren, terwijl alternatief E
als enige alternatief aan de doelstelling voldoet.
Tabel 1 4 . 4 ; toetsing alternatieven aan doelstelling (ten opzichte van nulalternatief)

Congestievrij
Duurzaam
Directheid
Functionele kwaliteitseisen

nul
0
0
0
0

nul +
+
0
0
0

bundeling
++
+
+
0

bos
++
+
++
0

bundeling
++
+
++
0

Bos
+ + +
+ +
++ +
++ +

14.3Toetsing aan de uitgangspunten
De toetsing aan de in hoofdstuk 4 gestelde uitgangspunten bij de uitwerking van de N293
(Oosttangent Roermond) wordt per uitgangspunt behandeld.
Uitgangspunt 1:
• Het duurzaam direct verbinden van de regionale verbindende wegen A/570 en N293
met de A73 zonder gebruik te maken van wegen van een lager (lokaal) niveau en
met een vlotte doorstroming van het autoverkeer
Dit uitgangspunt heeft veel overeenkomsten met de doelstelling van de N293 (Oosttangent
Roermond). De meeste wezenlijke toevoeging is, dat geen gebruik wordt gemaakt van wegen
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van een lager niveau. De toetsing of de alternatieven voldoen aan dit uitgangspunt wordt
gedaan aan de hand van het volgende criterium:
• het aantal voertuigkilometers per dag op het onderliggend wegennet.
Toetsing aantal voertuigkilometers onderliggend wegennet
Ter vergelijking van de alternatieven is het aantal voertuigkilometers op het onderliggend
wegennet bepaald. Hiertoe worden gerekend alle wegen die in de autonome situatie onderdeel uitmaken van het studiegebied en liggen binnen de komgrenzen van Roermond en
Roerdalen. De nieuwe N293 (Oosttangent Roermond) maakt hier geen deel van uit.
Tabel 14.5: aantal voertuigkilometers op wegen binnen studiegebied binnen bebouwde kom

voertuigkm per etmaal (x 1.000)
Index

eenh.
km

%

nul
140
100

nul 4143
102

bundeling
1 10
79

bos
1 10
79

Bundeling
98
70

bos
96
69

De verschillen tussen de alternatieven 0 en A zijn gering. In de alternatieven B en C nemen
de afgelegde voertuigkilometers met circa 20 procent (30.000 vtgkm/etmaal) af. De alternatieven D en E zijn het meest gunstig: de afname is 30 procent (40.000 vtgkm/etmaal).
Tabel 1 4 . 6 : toetsing uitgangspunt I ( t e n opzichte van n u l a l t e m a t i e f )

vtgkm/etm onderliggend wegennet

nul
0

nul+
0

bundeling
++

Bos
++

bundeling
+ + 4-

Bos
++ +

Uitgangspunt 2:
• 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 het autoverkeer.
De toetsing van dit uitgangspunt vindt plaats aan de hand van de criteria:
• barrièrewerking;
• aantal geluidsgehinderden;
• luchtkwaliteit.
Relatie barrièrewerking m«t A 7 3 tussen de Kemp en Kitskensberg
Structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide'2i
De zware infrastructuur door en langs de wijken de Kemp en Kitskensberg werkt als een scheiding tussen de
wijken of buurten. In de structuurvisie voor de wijken De Kemp en Kitskensberg/Heide is aangegeven dat de
geïsoleerde (enclave) ligging van de Kitskensberg door de zware infrastructuur (spoorlijn noordzijde, Keulsebaan zuidzijde en St. Wirosingel aan westrand van de wijk) problemen opleveren. De geluidswal langs de
Keulsebaan versterkt deze scheiding. De structuurvisie vraagt een oplossing hiervoor. Bij de ontwikkeling van
de structuurvisie is getracht meer eenheid te brengen tussen de wijken De Kemp en Kitskensberg door het
verbeteren van de relaties tussen de twee wijken zowel ruimtelijk als praktisch en Kitskensberg uit zijn isole-

Gemeente Roermond, 1998
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ment te halen. De structuurvisie gaat dan ook uit van de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond)
volgens alternatief E en de aanleg van een tunnel voor de A73 vanaf de spoorlijn Roermond-Mönchengladbach.
MERA73
In het tracebesluit voor Rijksweg 73-Zuid van 3 maart 1995 en het aanvullend besluit van 22 december
1995 is gekozen voor de aanleg van een 2,3 km lange tunnel in Roermond. Deze tunnel is gepland onder de
St. Wirosingel en het Roerdal, zodat het leefmilieu, de natuur en het landschap zoveel mogelijk worden
gespaard. In dit tracebesluit eindigt de (dichte) tunnel tussen de Keulsebaan en de spoorlijn RoermondMónchengladbach in een open weg, met schennen tegen het geluid. De gemeente Roermond heeft vervolgens de wens geuit om dit open wegdeel ab tunnel uit te voeren. Hiermee wordt de barrièrewerking tussen
de wijken De Kemp en Kitskensberg verminderd door het vervallen van de fysieke scheiding van de weg en
de geluidsschermen. Om aan dit verzoek tegemoet te komen is vervolgens in het Aanvullend variantenonderzoek Rijksweg 73-Zuid tunnel Roermond/Roerdal'26 de tunnel verlengd tot de spoorlijn RoermondMönchengladbach. Hierbij is ook uitgegaan van de aanleg van de Oosttangent volgens alternatief E zodat de
St. Wirosingel wordt ontlast van het vele verkeer, de barrièrewerlcing wordt opgeheven en betere mogelijkheden ontstaan voor de revitalisering van de wijken Kitskensberg en de Kemp. Echter, bij aanleg van de
Oosttangent volgens alternatief O, A, B, of C blijft de St. Wirosingel een verkeersfunctie behouden, en dus
een barrière vormen tussen de beide wijken. Dit is niet conform de uitgangspunten in het Aanvullend varianten-onderzoek Rijksweg 73-Zuid, zodat Rijkswaterstaat naar verwachting opnieuw zal overwegen of de tunnel
verlengd zal worden tot de spoorlijn.

Toetsing barrièrewerking
In de alternatieven 0 en A is de woonwijk Kitskensberg met circa 4 0 0 woningen door de
zware infrastructuur afgesneden van de wijk de Kemp. In alternatief A worden de St. Wirosingel en de Keulsebaan verbreed zodat de fysieke barrière beduidend groter wordt. In de
alternatieven B en D krijgt buurtschap Heystert een extra fysieke barrière (naast de spoorlijn
en de A 7 3 ) met de rest van Roermond. Via een brug over een verdiepte Oosttangent blijft
Roermond bereikbaar. In de alternatieven B en C blijft de St. Wirosingel zijn functie behouden zodat deze een barrière blijft tussen de naastgelegen wijken.
In de alternatieven D en E worden alle wegen die nu een barrière vormen tussen Kitskensberg en de Kemp sterk ontlast. Ze kunnen als erftoegangsweg worden ingericht. Tussen de
nieuwe woningbouwlocaties van Roermond en Melick ontstaat met de aanleg van de N 2 9 3
(Oosttangent Roermond) een barrière die met de geprojecteerde fietsbrug veilig is te kruisen.
Tabel 14.7: toetsing barrièrewerking (ten opzichte van nulaltematief)
alternatieven
Relaties
Wegkenmerken
Verkeerskenmerken
totaal

0
nul
0
0
0
0

A
nul+
0

B
bundeling

C
bos

D
bundeling

E
bos

0

++
++
++

-

++

++
++
++
++

+++
+++
++
+++

+++
+++
++
+++

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Rijkswaterstaat, Directie Limburg, 1999
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Toetsing aantal geluidsgehinderden
In de volgende tabel is het aantal gehinderden en ernstig gehinderden door geluid weergegeven.
Tabel 14.8: het aantal (ernstig) geluidsgehinderden
alternatieven
nul
nul-»
13.405
aantal inwoners
13.405
4.970
4.934
.i.mi.il gehinderden
j j n u l ernstig gehinderden
604
552

bundeling
13.405
4.901
537

bos
13.405
4.812
511

bundeling
13.405
4.890
527

bos
13.405
4.751
495

Voor alternatief A blijkt dat zowel het aantal gehinderden als het aantal ernstig gehinderden
ten opzichte van het nulaltematief enigszins afneemt. Deze lichte vermindering vloeit voort
uit de verlaging van de verkeersbelasting op de noordwestelijk gelegen wegen in het plangebied en een betere doorstroming op de n293 (Oosttangent Roermond). Dit verkeer wijkt
uit naar de verbeterde St. Wirosingel. Verder blijkt dat de bundelingsalternatieven (alternatieven B en D) een grotere afname hebben van het aantal gehinderden en ernstig gehinderden. De alternatieven C en E (de bosalternatieven) hebben een nog grotere reductie van het
aantal gehinderden en ernstig gehinderden. De afname is hier het grootst doordat de Oosttangent niet meer vlak langs de wijk Kitskensberg loopt. Voor alternatief E geldt tevens dat
het verkeer (en daardoor ook de geluidsbelasting) op de Heinsbergerweg en de St. Wirosingel afneemt waar relatief veel woningen gesitueerd zijn.
Tabel 14.9: toetsing aan uitgangspunt geluidsgehinderden (ten opzichte van nulaltematief)

1

alternatieven

Deelaspecten
Gehinderden
ernstig gehinderden

Totaal

ü

A

B

nul
0
0
0

Nul +
0

bundeling

+
+

0
++
+

bos
+

++
++

• >•
bundeling

+
++
+

E
Bos

1

++
+++
++

Toetsing luchtkwaliteit

Van de wegen in het studiegebied is de lengte bepaald van de wegdelen waar de grenswaarden zijn overschreden. Het totaal leidt tot de volgende effecten:
Tabel 14.10: lengte wegvakken in km met overschrijding van de grenswaarden
0
C
A ternatieven
eenh.
nul
nul-f
Bundeling
Deelaspecten
bos
NO2 (stikstofdioxide)
CO (koolmonoxide)
CóhU(benzeen)

km

3,4

Vrv.

M

km

3,1

2,5
0
0,9

1,0
0
0,5

1,0
0
0,5

D
bundeling
1,0
0

_ q,_5

E
bos
1,0
0
0,5

De alternatieven 0 en A kennen de langste wegvakken met overschrijding van de grenswaarden. Door de betere doorstroming in alternatief A neemt de overschrijding met name voor
benzeen af. De overige alternatieven zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. Overschrijding van de
grenswaarden vindt plaats op de Koninginnelaan en de Keulsebaan bij de Energieweg
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Tabel 14.1 1: toetsing luchtkwaliteit (een opzicht» van nulalternatief)
alternatieven
Deelaspecten
NO2 (stikstofdioxide)
CO (koolmonoxide)
OH» (benzeen)
Totaal

0
nul
0
0
0
0

A
nul+
+
++ +
+ +
++

B
bundeling
+ +
++ +
+ + +
+ ++

bos
+ +
+ + +
+ + +
+ + +

D
Bundeling
+ +
+ + +
++ +
+ + +

E
bos
+ +
+ + +
+ + +
+ ++

Toetsing uitgangspunt 2
In onderstaande tabel wordt het totaal van het tweede uitgangspunt weergegeven. Alternatief A geeft een lichte verbetering, alternatief E voldoet het best aan het tweede uitgangspunt.
Tabel 14.12: toetsing uitgangspunt 2 (ten opzichte van nulaltematief)
alternatieven
Deelaspecten
Barriérewerking
aantal gehiidsgehinderden
Luchtkwaliteit
Totaal

d

nul
0
0
0
0

nul +
+
+ +
+

bundeling
+ +
+
+ + +
++

bos
+ +
+ +
+ + +
+ +

Bundeling
+ + +
+
+ + +
+ +

bos
+ + +
+ +
+ + +
+ + +

Uitgangspunt 3:
• Aantasting of vernietiging van waardevolle natuurgebieden, ecologische verbindingszones en gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Daar waar dit wegens zwaarwegende argumenten onvermijdelijk is en alternatieven ontbreken, worden verzachtende (mitigerende) maatregelen getroffen. Als dit niet of onvoldoende mogelijk is, dienen de verloren gegane
natuurwaarden te worden gecompenseerd.
De alternatieven B, C, D en E leiden tot aantasting van natuurgebieden, ecologische verbindingszones en gebieden met landschappelijke of cultuurhistorische waarden. Aan de hand
van de volgende criteria wordt getoetst hoever de alternatieven voldoen aan dit uitgangspunt
3:
• landschap;
• cultuurhistorie;
• oppervlakteverlies en verstoring biotopen;
• ecologische structuur.
Landschap
In de alternatieven 0 en A verandert er niets aan de landschappelijke situatie, met uitzondering van het wegprofiel van de St. Wirosingel. In de alternatieven B en D wordt (in vergelijking tot alternatieven C en E) een klein deel van het dal van de Maasnielderbeek afgesneden
en door de koppeling met de A73 kan het doorgaande karakter van het dal mogelijk gehandhaafd blijven. In de alternatieven C en E wordt het dal recht doorsneden. In dit van
oorsprong vrij lege dal verrijzen door deze ingreep grondlichamen die het doorgaande karakter van het dal verstoren. De belangrijkste negatieve effecten van het zuidelijk deel van de
N293 (Oosttangent Roermond) in de alternatieven D en E is de onderbreking van oude

| BflO

254

Hoofdstuk 14

lijnen, zoals die van de Oude Keulsebaan en de Ratommerweg, en de schaal van de ingreep
in relatie tot de schaal van het landschap.
Tabel 1 4 . 1 3 : toetsing landschap per a l t e r n a t i e f ( t e n opzichte v a n n u l a l t e r n a t i e f )

IE!3?!^EH U
Deelaspecten
Samenhang
Afleesbaarheid

nul
0
0

^EV

E9

K4I

EH

nul+
0

bundeling

bos

bundeling

bos

o

Totaal

Toetsing cultuurhistorie
In de alternatieven 0 en A is het effect op de cultuurhistorie beperkt. De historische gegroeide samenhang tussen de Keulsebaan en de bebouwing daarlangs wordt in alternatief A
wel aangetast. Alternatief B heeft een groot effect op de bebouwing direct aan de noordzijde
van de spoorbaan en zal de samenhang tussen buurtschap Heystert met haar omgeving verstoren. Alternatief C betekent met name een aanzienlijke aantasting van de historische samenhang tussen deze hoeve en haar landerijen, ondanks dat de N293 (Oosttangent Roermond) zo ruim mogelijk om hoeve Kloosterhof heen ligt. Deze aantasting wordt zowel door
de aansluiting Koninginnelaan-A73 veroorzaakt, als door het stuk van de N293 (Oosttangent Roermond) vanaf de aansluiting door het dal heen. De effecten van het zuidelijke deel
van de alternatieven D en E zijn 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.
Tabel 1 4 . 1 4 : t o e t s i n g c u l t u u r h i s t o r i e per alternatief (ten opzichte van n u l a l t e r n a t i e f )
Alternatieven
nul
Cultuurhistorie

nul+

bundeling

bos

bundeling

bos

0

Toetsing oppervlakteveriies verstoring biotopen
In alternatief B gaan dassenfoerageergebied en waardevolle natte graslanden en moerasvegetaties verloren. Daarnaast zullen de flora en fauna in de aan de weg grenzende gronden door
het verkeer verstoord worden. Het biotoop van de Maasnielderbeek zal door de duiker beïnvloed worden. Omdat alternatief B aan de rand van de gebieden met natuurwaarde ligt, zal
de verstoring minder impact hebben op de flora en fauna dan in alternatief C, waarin waardevolle gebieden doorsneden worden door de weg.
Alternatief C doorsnijdt het beekdal van de Maasnielderbeek en het bosgebied van de Melickerheide. Dat betekent een doorsnijding van dassenfoerageergebied, leefgebied van amfibieen en reptielen, van natte graslanden, moerasvegetaties en bos. De weg ligt op ongeveer
100 m van twee bewoonde dassenburchten die daardoor verstoord zullen raken. Alle genoemde leefgebieden zijn aangemerkt als waardevol of zeer waardevol. Door de kruising van
de Maasnielderbeek met een brug zal het beekbiotoop enigszins beïnvloed worden. De zandi-
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ge spoorbaan zal gekruist worden met een viaduct; het viaduct vormt een barrière voor de
biotopen ten westen van het viaduct van de N293 (Oosttangent Roermond).. Omdat de
N293 (Oosttangent Roermond) de genoemde gebieden doorkruist, zal aan beide zijden van
de weg verstoring van de rust optreden, zowel door geluid als door licht. Alternatief C betekent ook een aantasting van de potentiële natuurwaarden, die met name in het dal van de
Maasnielderbeek zeer hoog zijn vanwege het renatureringsproject dat hier uitgevoerd is door
het waterschap. Maar ook in het bosgebied en de droge cultuurgronden liggen potentiële
natuurwaarden die geschaad worden.
In het zuidelijk deel doorkruisen de alternatieven D en E het kleinschalig cultuurlandschap.
Het tracé ontziet in het zuidelijk deel de EHS/PES: het ligt ten westen van de bestaande
bosjes (Breidberg en het bosje aan de Ratommerweg). De verstoring van broedvogels door
geluid afkomstig van de planwegen is in de alternatieven D en E lager dan in B en C. De
alternatieven D en E beperken de potentiële natuurwaarde van het gebied ten zuiden van de
Keulsebaan sterk, niet alleen door verkleining en verstoring van de levensgemeenschap van
kleinschalig cultuurlandschap, maar ook door de versnippering van dit gebied.
Tabel 14.15: toetsing oppervlakteveriies en verstoring biotopen per alternatief (ten opzichte van nulalternatief)

alternatieven
Deelaspe< ten
droge cultuurgronden
natte gronden en moerasveg.
stilstaand water
Bos
schrale zandgrond
kleinschalig cultuurlandschap
Dassenburchten
depositie verzurende stoffen

nul
0
0
0

o
o
o
o
o

nul+

o

o
o
o
o
o

bundeling

o
o
o

o

o
o

o

o

bos

bundeling

bos

o
o

o
o

Totaal

Toetsing ecologische structuur
Alternatief A is het gunstigst voor de ecologische structuur: er worden geen gebieden met
natuurwaarden verkleind of doorsneden en nergens worden barrières toegevoegd. In alternatief B treedt geen versnippering op; alleen aan de rand van gebieden met natuurwaarde gaat
oppervlakte verloren. In alternatief C worden droge cultuurgronden, natte graslanden en
moerasvegetaties en bos doorsneden. Omdat de Maasnielderbeek onder een brug doorstroomt, zal dat biotoop niet versnipperd raken. De doorsnijding van leefgebieden van planten en dieren betekent een groter negatief effect dan oppervlakteverlies aan de rand (zoals in
alternatief B). Versnippering betekent ook dat toekomstige natuurwaarden geschaad worden.
Bij de alternatieven B, C, D en E kruist de weg het bedrijventerrein aan de Keulsebaan door
het braakliggende perceel ten noorden van de Keulsebaan, dat als schakel fungeert in de
ecologische verbindingszones. De N293 (Oosttangent Roermond) betekent - ondanks de
faunatunnels - een zodanige barrière in deze verbindingsschakel dat ze haar betekenis voor
verstoringsgevoeiige dieren als dassen grotendeels zal verliezen. Wilde zwijnen kunnen geen
gebruik maken van de faunatunnels; voor deze dieren is de barrière absoluut. Deze effecten
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worden als nadelig beschouwd. Amfibieën en reptielen zijn minder verstoringsgevoelig en
zullen daarom via de faunatunnels deze passage tussen Breidberg en de Melickerheide kunnen blijven gebruiken. Langs de weg komen geleidende rasters om kleine dieren naar de
tunnels toe te leiden.
In het zuidelijk deel van de alternatieven D en E wordt een bestaande barrière, de Heinsbergerweg, deels opgeheven door de aanleg van een faunatunnel ter hoogte van de aansluiting
met de Heinsbergerweg. Er ontstaat echter een nieuwe barrière in de vorm van het zuidelijk
deel van de N293 (Oosttangent Roermond). Door de verstedelijking van dit gebied is het
waarschijnlijk dat de N293 (Oosttangent Roermond) geen grote barrière zal vormen.
Slechts het deel ten zuidoosten van de N293 (Oosttangent Roermond) blijft essentieel binnen de ecologische structuur. Hier kan de ecologische verbinding tussen het Roerdal en de
Melickerheide langs de N293 (Oosttangent Roermond) in stand blijven.
Tabel 14.16: toetsing ecologische structuur per alternatief (ten opzichte van nulaltematief)
Alternatieven
VI
Deelaspecten
nul-tbundeling
bos
bundeling
nul
Versnippering
0
0
nieuwe barrière in PES
0
0
bestaande barrières in PES
0
0
O
Totaal

bos

Samenvatting toetsing landschap, cultuurhistorie en ecologie
In de volgende tabel wordt het totaal van de toetsing van het derde uitgangspunt weergegeven.
Tabel 14.17: toetsing landschap, cultuurhistorie en ecologie (ten opzichte van nulalternatief)

HlSïSSH H'S
Deelaspecten
Landschap
Cultuurhistorie
Oppervlakteverlies en verstoring
biotopen
ecologische structuur
Totaal

BX

Eli

K*H

nul
0
0
0

nul +
0
0
0

bundeling

bos

0

0

H
bundelinn

bos

Mitigerende en compenserende maatregelen
In hoofdstuk 1 5 van dit hoofdrapport zijn de mitigerende en compenserende maatregelen
opgenomen.
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14.4 Samenvatting
Tabel 14.18: toetsing doelstelling en uitgangspunten (ten opzichte van nulaltematief)
alternatieven
deelaspecten
doelstelling
uitgangspunten:
1. duurzame directe verbinding
2. leefomgeving
3. landschap, cultuurhistorie en
ecologie

0
nul
0-

0
0
0

A

nul+
0

0
+
0

bundeling
0

bos

bundeling

D

E
bos

0

0

+++

++

++
++

+++
++

+++
+++

++

Alternatief E voldoet als enige alternatief aan de functionele kwaliteitseisen die verbonden
zijn aan de doelstelling van de N293 (Oosttangent Roermond). Echter dit alternatief heeft
een negatieve score voor het deelaspect landschap, cultuurhistorie en ecologie. De hieronder
beschreven natuurvisie voor Oost-Roermond e.o. levert een positieve bijdrage aan ontwikkeling van robuuste en duurzame natuur in Oost-Roermond.

Gezamenlijke en integrale natuurvisie Oost-Roermond e.o.
Natuur en landschap onder dnjk
De toestand van het landschap en het verspreidingsbeeld van de doelsoorten leiden tot de
conclusie dat de natuur en het landschap momenteel onder druk staan. De oorzaken zijn
grotendeels bekend. De natuurlijke processen in het gebied zijn door menselijke ingrepen
sterk negatief beïnvloed: ontwatering op het Middenterras, het kanaliseren van een groot
traject van de Maasnielderbeek, het in cultuur brengen van grote delen van het Midden- en
Laagterras (stad Roermond / landbouw), de landbouw op de overgangszone van het Midden- naar Hoogterras en de naaldhoutaanplant op de dekzandruggen en het Hoogterras. In
een aantal gebieden komen weliswaar nog bijzondere soorten voor maar vaak is verspreiding
beperkt tot suboptimale gebieden en zijn de overlevingskansen op de lange termijn niet rooskleurig.
De gewenste natuurlijke verbindingszones tussen de verschillende deelgebieden zijn eveneens
niet tot slecht ontwikkeld. Grootschalige landbouw en infrastructuur beperken voor onder
meer reptielen en amfibieën de mogelijkheden voor uitwisseling tussen Midden- en Laagterras en Hoog- en Middenterras. De relatie tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de stuifzandkop Melickerheide is door de aanleg van het huidige industrieterrein Heide-Roerstreek
grotendeels verbroken. Daardoor zijn diverse populaties van reptielen- en amfibieënsoorten
van elkaar geïsoleerd geraakt. De gewenste verbinding tussen het Roerdal en de Oude
maasmeanders, met de Maasnielderbeek, ten noorden van de Melickerheide is verre van
optimaal.
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De conclusie aangaande de huidige natuurwaarden is dan ook duidelijk. De (natuur)gebieden
zijn niet optimaal ingericht en de gewenste samenhang in de vorm van verbindingszones ontbreekt grotendeels. Van een goede invulling van de Provinciale Ecologische Structuur is dan
ook geen sprake. Het huidige beleid zal daar op korte termijn weinig aan kunnen veranderen.
De Provinciale Ecologische Structuur (PES) is slechts voor een deel ingevuld met hectares
voor beheers-, reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden.
Een win-win situatie
De realisering van de gewenste ecologische structuur is niet eenvoudig en in geheel Nederland zijn er veel knelpunten om deze doelstelling te bereiken, met name door de verschillende huidige maar ook toekomstige gebruiksfuncties die inwerken op het natuurbelang. Een
belangrijk probleem is bovendien de financiering van de natuurprojecten. Maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals nieuwe wegen, uitbreiding van industrie en woningbouw, zorgen eveneens voor conflictsituaties ten aanzien van de natuurbelangen.
De integrale natuurvisie is opgesteld waarbij het duurzame behoud en de versterking van de
natuurwaarden én de geplande ingrepen in het landschap samen opgepakt worden. Deze
win-win situatie is te bereiken door invulling te geven aan de voorliggende natuurvisie. De
visie maakt het mogelijk om de natuurwaarden duurzaam veilig te stellen. De maatregelen
die genomen worden in het kader van de voorliggende projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling en de Via Limburg geven daar een eerste uitwerking aan. Daarmee worden
zowel de natuur als de economische en infrastructurele doelstellingen voor het gebied ten
oosten van Roermond gehaald.
De integrale natuurvisie gaat uit van het duurzame behoud en de versterking van populaties
van gebiedseigen soorten. De basis vormen daarbij de huidige natuurwaarden en de aanwezigheid van kansrijke gebieden voor natuurbehoud en natuurherstel. De gewenste duurzaamheid is alleen realiseerbaar indien er gestreefd wordt naar 'robuuste natuur'. Een belangrijk
uitgangspunt is daarbij de vorming van grote natuurgebieden, zogeheten kerngebieden, waar
populaties zichzelf in stand kunnen houden en invloeden van buiten af goed kunnen opvangen. Natuurlijke processen zoals het lokaal optreden van kwel en begrazing door winterharde
runderen en paarden zullen zorgen voor variatie en volop kansen bieden aan een groot aantal
planten en dieren. Verschillende populaties binnen een leefgebied staan onderling met elkaar
in verbinding en uitwisseling met andere gebieden is mogelijk dankzij goed functionerende
verbindingszones.
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15. MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN EN AANBEVELINGEN

15.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de mitigerende en compenserende maatregelen beschreven. De mitigerende maatregelen zijn meegenomen in het ontwerp van de verschillende tracés van de
N293 (Oosttangent Roermond) (paragraaf 15.2) en zijn ook meegenomen in de effectbeschrijving. Daarnaast wordt de milieuschade door de N293 (Oosttangent Roermond) gecompenseerd.
Tevens worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan waarmee de effecten van de aanleg
van de N293 (Oosttangent Roermond) verzacht kunnen worden.

1 5.2Mitigerende maatregelen
In het ontwerp van de verschillende tracés voor de N293 (Oosttangent Roermond) zijn
reeds een aantal mitigerende maatregelen verwerkt; deze maatregelen zijn meegenomen in
de effectbeschrijving. Hierdoor wordt bij voorbaat al de schade aan het milieu door de aanleg van de Oosttangent beperkt (zie paragraaf 5.6.6 ); door realisatie van de genoemde
maatregelen worden de effecten van de aanleg van de weg verzacht c.q. verminderd. De
definitieve uitwerking zal in de vervolgfase plaatsvinden en in het op te stellen natuurcompensatieplan voor het uiteindelijk gekozen tracé.
De mitigerende maatregelen zijn onderverdeeld in:
1. geluidsbeperkende maatregelen;
2. faunavoorzieningen;
3. voorzieningen voor water.
Geluidsbeperkende maatregelen
Bij het toepassen van maatregelen om het geluid van de planwegen te beperken moet worden opgemerkt, dat maatregelen aan de bron niet mogelijk zijn127. Hierdoor resteren alleen
De maatregelen zijn noociukeuik voor wegen die deel uitmaken van de hoofdwegenstructuur. De verkeersintensiteiten hierop en de ligging van de wegen bepalen het alternatief. Een wijziging hierin zou in feite een ander alternatief opleveren. Derhalve geldt dat een verlaging van de verkeersintensiteiten geen reële optie is als
geluidsbeperkende maatregel. Een andere maatregel aan de bron is het toepassen van minder geluidsproducerend asfalt. Bij de aanleg var de nieuwe wegen en reconstructie van de bestaande wegen is uitgegaan van de
aanleg van Steenmastiek asfalt met de samenstelling 0/8. Deze verharding levert ten opzichte van het referentieasfalt (dicht asfaltbeton met de samenstelling 0/16 geen geluidsreductie op. Het toepassen van andere verhardingssoorten zoals SMA (0/6), Novachip Microville of (dubbellaags) ZOAB wordt niet wenselijk geacht
vanwege noodzakelijke eisen aan het wegontwerp bij provinciale wegen. Hierbij moet worden gedacht aan eisen met betrekking tot stroefheid, duurzaamheid en onderhoud.
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maatregelen in het overdrachtsgebied. Aangezien de ligging van de weg en de geluidsgevoelige bestemmingen in de alternatieven vastliggen, kan worden geconcludeerd dat alleen geluidswerende voorzieningen zoals schermen en wallen in aanmerking komen.
Naar aanleiding van de analyse van de resultaten van de geluidsberekeningen (zie paragraaf
9.1 ) en het akoestisch onderzoek Tracénota-MER'28 wordt een aantal maatregelen voorgesteld:
Alternatief Nul
• situering van een scherm ten behoeve van de school aan de zuidzijde van de St. Wirosingel (wegvak tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg); het scherm zal vanuit de
'blinde gevel"29 geconstrueerd moeten worden; een andere mogelijkheid is het amoveren van (een gedeelte) van de school; deze maatregelen zijn nodig als gevolg van de
aanleg van de A73 waardoor de St. Wirosingel gereconstrueerd moet worden. Rijkswaterstaat gaat in de planvorming echter uit van reconstructie van de St. Wirosingel tot 30
km/h weg.
Alternatief A
• conform alternatief Nul is ook voor de school aan de zuidzijde van de St. Wirosingel
(wegvak tussen de Keulsebaan en de Heinsbergerweg) in het kader van de reconstructie
het situeren van een scherm of het amoveren van (een gedeelte) van de school noodzakelijk;
• situering van een geluidsscherm ter vervanging van de geluidswal tussen de Van Riebeeckstraat en de Van Heutszstraat (hoogte tussen de 3,5 m en 4,5 m).
Alternatief Ben D
• langs de N293 (Oosttangent Roermond) is een absorberend scherm van 3 a 4 m noodzakelijk tussen de Oosttangent en de spoorlijn ter afscherming van het geluid naar de
wijk Kitskensberg;
• situering van een absorberend scherm tussen de N293 (Oosttangent Roermond) en de
woningen aan de Heystertbaan. De hoogte varieert van 2,7 m tot 4,0 m afhankelijk of
er voldaan wordt aan respectievelijk de maximale toegestane hogere grenswaarde of de
voorkeurs grenswaarde.
Alternatief E
• uitgaande van de voorkeursgrenswaarde voor de woningen van het uitbreidingsgebied
dat ten zuiden van de N293 (Oosttangent Roermond) gesitueerd is (kern Melick), zal
een wal van circa 1,5 m hoogte moeten worden opgericht.

121

129

Akoestisch onderzoek inzake Tracénota-MER
N293
(Oosttangent
Roermond),
m e r ^ 10.513.1505, BRO, 2000.
De parallelle gevel die het dichtst bij en parallel aan de St. Wirosingel gesitueerd is.
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Faunavoorzieningen
De volgende faunavoorzieningen zijn opgenomen:
• voorzieningen voor de Maasnielderbeek: bij de alternatieven B en D wordt de Maasnielderbeek (gelijk aan de naastgelegen A73) gekruist met een duiker voor watergebonden
fauna, bij de alternatieven C en E door middel van een brug waarmee tevens de oude
Maasmeander wordt gekruist;
•

voorzieningen voor klein wild en amfibieën (bij alle alternatieven): tunnels ter plaatse
van de kruispunten Keulsebaan-N293 (Oosttangent Roermond) en HeinsbergerwegN293 (Oosttangent Roermond) met afrasteringen en beplantingen als geleiding naar de
ze tunnels voor klein wild en open goten in fietspaden voor amfibieën;

•

afscherming van Breidbos (amfibieënleefgebied): dichte begroeiing langs bosrand Breidbos.

Voorzieningen voor water
• alternatief A: aanleg van infiltratieriolen en/of infiltratiekoffers met vuilafvangende voorzieningen voor de Keulsebaan (met een overstort op het rioolstelsel) en infiltratiezaksloten (met overstort op het oppervlaktewater minder dan eens per 25 jaar) langs de St.
Wirosingel;
• alternatieven B, C, D en E: aanleg van zaksloten langs de Oosttangent Noord (met overstort op het oppervlaktewater minder dan eens per 25 jaar), de Oosttangent Zuid en de
aansluiting op de Keulsebaan; bij de tunnelbakvariant zal het opgevangen regenwater afgevoerd worden naar een infiltratiesloot of vijver, die voorzien zal zijn 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, onderhoudsmaatregeien (b.v. regelmatig afgraven van de
toplaag van de bodem van zaksloten; reiniging van infiltratievoorzieningen) en preventiemaatregelen (aangepaste gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding) getroffen worden.

15.3Compenserende maatregelen
Door de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) zal voor een aantal aspecten compensatie moeten plaatsvinden. Het gaat hierbij om wettelijk verplichte compensatie van onder andere gebieden met natuurwaarden en leefgebieden van beschermde diersoorten (paragraaf 15.3.2) alsmede om compensatie van het verloren gaan van bepaalde landschapselementen en de samenhang in het landschap (paragraaf 15.3.1).

15.3.1 Landschap
De aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) heeft duidelijke gevolgen voor het landschap en de samenhang van het landschap van het studiegebied. Om deze reden is het bij de
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nadere uitwerking van het ontwerp van de weg van belang om een landschapsplan voor de
Oosttangent op te stellen. In een landschapsplan kan het streefbeeld voor het landschap van
het studiegebied worden beschreven. Compenserende maatregelen voor het aspect landschap kunnen bij de uitvoering van het landschapsplan en het tot stand brengen van het
beschreven landschapsstreefbeeld worden getroffen.

15.3.2 Ecologie
In de alternatieven B, C, D en E gaan gebieden met natuurwaarde verloren of treedt verstoring op.. Het compensatiebeginsel, dat is geïntroduceerd in het Structuurschema Groene
Ruimte en uitgewerkt door de provincie Limburg in de Provinciale Natuurcompensatieregeling, verplicht dat het verlies aan natuur(kwaliteit) gecompenseerd wordt.
Uit deze regeling vloeit voort dat in ieder geval compensatie van verloren gegane natuurwaarden in de beschermde gebieden plaats dient te vinden. Aantasting van de EHS is dus
compensatieplichtig.
De gebieden in de EHS, maar ook gebieden daarbuiten, genieten bescherming op grond van
de Europese regelgeving, de Natuurbeschermingswet, het Koninklijk Besluit 486 en de Vogelwet omdat ze leefgebied zijn van beschermde diersoorten (dassenleefgebied en amfibiënleefgebied). Gebieden met natuurwaarde die door het voorkeursaltematief verloren gaan of
aangetast worden in hun kwaliteit, zullen gecompenseerd worden volgens de methode die de
provincie Limburg in haar Natuurcompensatieregeling aangeeft. Per geval moet beoordeeld
worden of het belang van de activiteit opweegt tegen het belang van de te beschermen
waarden. Die methode schrijft de volgende stappen voor bij de realisatie van een projea
binnen de EHS:
1. er dient aangetoond te worden dat er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk en
economisch belang;
2. er dient aangetoond te worden dat er geen alternatieve locaties mogelijk zijn, zodat geen
natuurwaarden verloren gaan;
3. de waarden die verloren gaan, moeten gecompenseerd worden volgens de Provinciale
Natuurcompensatieregeling.
Andere projecten
De initiatiefnemer heeft in samenwerking met de gemeente Roermond en Rijkswaterstaat
een integrale en gezamenlijke natuurvisie opgesteld voor oost-Roermond..
De resultaten uit dit visie zijn reeds in deze studie beschreven.
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Compensatie van oppervlakteveriies en kwaliteitsverlies
De verloren natuurwaarden dienen zo dicht mogelijk bij de plaats van de ingreep teruggebracht te worden. De compensatie moet de verloren gegane natuurwaarde zo volledig mogelijk vervangen. Dat betekent dat de compensatie in aard en omvang overeen moet komen
met het gebied dat verloren gaat of aangetast wordt.
Alle natuur heeft een bepaalde ontwikkelingstijd, die varieert van enkele tientallen tot meer
dan honderd jaar. Om die ontwikkelingstijd enigszins te compenseren, wordt in de compensatieregeling een oppervlaktetoeslag vereist, die afhankelijk is van de leeftijd van het gebied
dat verloren gaat of aangetast wordt.
In de Compensatieregeling wordt nadrukkelijk om zekerstelling van de compensatie gevraagd: de initiatiefnemer moet aantonen dat hij financieel in staat is de compensatie uit te
(laten) voeren en ook dat hij bereid is dat te doen.
Aard en omvang compensatie
In tabel 15.1 wordt een indicatie gegeven van de te compenseren oppervlakten als gevolg
van verloren natuurwaarde per alternatief. Per type gebied is aangegeven welke leeftijdstoeslag van toepassing is (In tabel 8.23 is een volledig overzicht van het oppervlakteveriies per
levensgemeenschap gegeven).
Voor het verlies aan dassenfoerageergebied in de droge cultuurgronden (die in regulier agrarisch gebruik zijn) moet een passende oplossing gezocht worden. Op dit type gebied kan niet
de provinciale Natuurcompensatieregeling rechtstreeks toegepast worden.
Tabel 1 5 . 1 : oppervlak van compensatie van natuurwaarden, inclusief leeftijdstoeslag
ah.
natte graslanden en
bos
kleinschalig cultuurlandschap
moerasvegetaties
toeslag: 33%
toeslag: 6 6 %
toeslag: 33%
compensatie
verlies
verlies
compensatie
Compensatie
verlies
A
0,1 ha.
0,2 ha.
0,2 ha.
0,3 ha.
0,5 ha.
0,8 ha.
I
0,7 ha.
0,9 ha.
1,5 ha.
2,5 ha.
C
D
0,2 ha.
0,3 ha.
0,6 ha.
1 ha.
4 ha.
3 ha.
0,7 ha.
0,9 ha.
1,6 ha.
2,7 ha.
4 ha.
E
3 ha.

Verstoring
De compensatie van het gebied dat er in kwaliteit op achteruit gaat vanwege de verstoring
door verkeerslawaai dient nader uitgewerkt te worden. In de effectbeschrijving is aangegeven
dat de verstoring door geluid afkomstig van de planwegen genivelleerd wordt door geluid uit
andere bronnen. De omvang van de verstoring zal bepaald worden in het natuurcompensatieplan van de N293(Oosttangent Roermond). De provincie geeft in de Natuurcompensatieregeling aan dat de compensatie van verstoring onder andere gebeurt in de vorm van
kwaliteitsverbetering in bestaande gebieden met natuurfunctie. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het omvormen van naaldbos in loofbos.
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Zo«kgebied compensatie
Het zoekgebied voor compensatie moet in de nabijheid van de ingreep liggen en buiten de
EHS. Het natuurdoeltype dat gerealiseerd dient te worden, stelt voorwaarden aan het zoekgebied: natte graslanden kunnen alleen in gebieden met een hoge grondwaterstand gerealiseerd worden. Zowel vanuit de ecologie als vanuit andere aspecten (ruimtelijke ordening,
eigendomssituatie etc.) worden randvoorwaarden gesteld aan het zoekgebied.
Over de locatie en de vorm van de compensatie dient nader overleg met de betrokken partijen plaats te vinden. Omdat de compensatie zeker gesteld dient te worden, is het nodig in
de praktijk overeenstemming te hebben met betrokken grondeigenaren en toekomstige beheerders, en de financiële kant rond te hebben. In dit stadium van de Tracénota MER is
hierover nog geen duidelijkheid; een en ander zal in het kader van het op te stellen natuurcompensatieplan concreet worden.
De totale natuurcompensatie (vernietiging, verstoring en versnippering) van de
N293 (Oosttangent Roermond) zal geëffectueerd worden in de gezamenlijke en integrale
Natuurvisie Oost-Roermond e.o.

1 5 . 4 Aanbevelingen
15.4.1 Verkeer
Vanuit het oogpunt van verkeer wordt aanbevolen om:
• enkelstrooks rotonde aan te leggen (in plaats van een verkeersregelinstallatie) in de alternatieven D en E voor de aansluitingen op Oosttangent Zuid:
met de Keulsebaan West;
met de Heinsbergerweg;
• een moeilijk overrijdbare middenberm te realiseren in Oosttangent Zuid (alternatieven D
en E);
• op de aansluitende hoofdwegen (Koninginnelaan, Keulsebaan en Heinsbergerweg) te
onderzoeken of maatregelen nodig zijn om de doorstroming en veiligheid te garanderen
(alle alternatieven);
•
bij de keus tot aanleg van de Oosttangent te onderzoeken welke inrichtings- en/of circulatiemaatregelen mogelijk zijn op het onderliggende wegennet in Roermond Zuidoost
om deze verder te ontlasten en/of de inrichting van de (hoofd)wegen af te stemmen op
de nieuwe functie.
•
Uit de l/C verhouding van de wegvakken blijkt dat op de Heinsbergerweg, Keulsebaan
en Koninginnelaan in 2020 congestie zal optreden. Hiervoor zal nader onderzoek moeten plaatsvinden door de wegbeheerder.
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15.4.2 Bodem en water
Bij de realisatie van een duiker en brug ter plaatse van de Maasnielderbeek (alternatieven B,
C, D en E) dienen, om de kans op het optreden van verdroging van nabijgelegen hydrologisch gevoelige vegetatie (oostwaarts gelegen) geheel te kunnen uitsluiten, tijdens de bemaling van de bouwput mogelijk voorzieningen getroffen te worden (ondanks het naar verwachting al geringe beïnvloedingsgebied). Gedacht kan worden aan een retourbemaling in combinatie met een opstuwing van het waterpeil. Ook kan besloten worden om de werkzaamheden buiten het groeiseizoen plaats te laten vinden.
De verwachting is dat de provincie Limburg voor deze tijdelijke grondwaterstandverlaging en
-onttrekking een vergunning zal verlenen. Indien een vergunning niet verleend wordt, zal het
werk in den natte uitgevoerd moeten worden. Dit werkt sterk kostenverhogend.
Ten aanzien van de (mogelijk) noodzakelijke bemaling ter plaatse van het viaduct aan de
Terbaanseweg (alternatieven C en E) en de spoortunnel (alternatieven B, C, D en E, uitvoeringsvariant 2) wordt de aanleg van een retourbemaling niet noodzakelijk geacht. Gezien de
lage grondwaterstanden in het gebied is naar verwachting ten behoeve van de uitvoering van
de werkzaamheden slechts een waterstandsverlaging van ca. 1 m nodig. Het invloedsgebied
zal niet tot hydrologisch gevoelige gebieden (Maasnielderbeek) reiken. Voor de werkzaamheden ter plaatse van de Terbaanseweg en de spoortunnel worden derhalve geen problemen
verwacht ten aanzien van de vergunningaanvraag.

15.4.3 Geomorfologie
Het aspect geomorfologie is gebaat bij een zo gering mogelijke aantasting van de vorm van
het aardoppervlak. Hieruit zijn de volgende uitgangspunten gedistilleerd:
• het zo min mogelijk aantasten van de huidige vorm van het aardoppervlak;
•
het zoveel mogelijk volgen van de huidige vorm van het aardoppervlak;
• het zo klein mogelijk dimensioneren van taluds bij viaducten, op- en afritten;
•
het zoveel mogelijk werken met keerconstructies bij tunnels en insnijdingen;
• het accentueren van de vorm van het aardoppervlak op plaatsen waar deze door de
ingreep dreigt te vervagen of geheel dreigt te veranderen.
Hierbij staat in feite het landschappelijke deel van het aspect geomorfologie centraal, namelijk de zichtbaarheid oftewel beeld van de geomorfologische situatie in het veld. Met betrekking tot de zichtbaarheid kunnen de volgende ideeën in het landschapsplan (zie paragraaf
15.3.1) nader worden uitgewerkt:
• het eventueel accentueren van de terrasrand ten noorden van de spoorbaan (ter verduidelijking van die rand als begrenzing van het maasmeanderdal);
• het zo minimaal mogelijk dimensioneren van grondlichamen dwars door het dal van de
oude maasmeander en deze duidelijk te laten verschillen van de dalbodem en de dalranden (het dal dient (zoveel mogelijk zichtbaar) door te lopen onder de weg);
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•

het de weggebruikers zoveel mogelijk laten beleven van hoogte- en accentverschillen
tussen de verschillende geomorfologische eenheden (dal maasmeander (laag) - terrasrand (hoog, steil, abrupte overgang) - glooiend dekzandgebied (hoog, golvend)). Dit kan
worden uitgewerkt in het horizontaal of verticaal alignement van de weg, maar bijvoorbeeld ook door accentverschillen per segment van de weg in bijvoorbeeld verlichting of
vangrails (zie ook het aspect landschap).

15.4.4 Landschap
Bij het aspect landschap gaat het om de samenhang tussen de elementen in een bepaald
gebied onderling en de samenhang tussen een gebied en het gebruik van dat gebied. De afleesbaarheid van die samenhang is het (landschaps) beeld, dat wat men ziet in het veld. Dit
zijn kwalitatieve criteria. Het aspect landschap is gebaat bij een zo duidelijk mogelijke samenhang en een zo helder mogelijk beeld. Hieruit komt naar voren:
• het accentueren van de verschillen tussen en de karakteristieken van de landschappelijke
eenheden die zijn te onderscheiden (dal maasmeander - terrasrand - glooiend dekzandgebied (en eventueel Roerdal));
•
het de weggebruiker laten beleven van die verschillen en karakteristieken;
•
het zoveel mogelijk scheiden van elementen die geen onderlinge samenhang kennen
(zoals de hoeve Kloosterhof en de aantakking van de A73).
In een landschapsplan kunnen aanvullende maatregelen worden uitgewerkt. Hieronder vallen
zaken als:
• het zo recht mogelijk doorsteken van het dal van de oude maasmeander;
• het beleefbaar maken en zonodig accentueren van het grote hoogteverschil tussen het
meanderdal en de terrasrand;
•
het accentueren van de A73 als nieuwe noordelijke begrenzing van het meanderdal;
•
het beleefbaar maken van het glooiende karakter van het dekzandgebied;
•
het accentueren van snijpunten met oude wegen, routes en lijnen (Oude Terbaanseweg,
Maasnielderbeek, spoorbaan, Keulsebaan, Romeinseweg, Oude Keulsebaan, Ratommerweg);
• het accentueren van de verschillen per wegsegment (met beplanting, bebouwing, kleur,
textuur, straatverlichting en -meubilair enzovoort);
•
het oplossen van conflicten zoals geluidshinder met middelen die passen in het gebied
(liever werken met afstand of glooiende grondlichamen dan met geluidsschermen);
•
het voorkomen van conflicten (bijvoorbeeld geen beplanting toepassen langs de Oosttangent ter hoogte van het relatief open dal van de maasmeander, ten einde de weg aan
het zicht te onttrekken).

15.4.5 Cultuurhistorie en archeologie
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Het aspect cultuurhistorie en archeologie is gebaat bij een zo gering mogelijke aantasting van
niet direct zichtbare ondergrondse elementen, alsmede het zo min mogelijk aantasten van
bovengrondse elementen, los zowel als in samenhang met elkaar en hun omgeving. Maatregelen die uit deze stelling naar voren komen hebben betrekking op:
•
het zoveel mogelijk sparen van zichtbare en niet zichtbare elementen, los zowel als in
hun onderlinge samenhang;
•
dit impliceert het zo gering mogelijk houden van de ingreep, dan wel het zo veel mogelijk omzeilen van bekende of vermoedde (waardevolle) elementen;
•
het reconstrueren, transformeren, juxta-poneren, ensceneren, citeren of accentueren130
van (belangrijke) elementen, die al dan niet worden aangetast door de ingreep131.
Bij de voorgenoemde punten gaat het onder andere om de landschappelijke component van
het aspect cultuurhistorie en archeologie, namelijk hoe maak je cultuurhistorie en archeologie waarneembaar (zichtbaar) in het veld. Concrete ideeën zijn:
•
het zo goed mogelijk in stand houden van de Kloosterhof, dat wil zeggen de hoeve zelf
in samenhang met de omliggende landerijen;
•
het zoveel mogelijk in stand houden en herstellen van verkavelingspatronen die door de
ingreep worden aangetast of verdwijnen;
•
het aandacht geven aan de Romeinseweg in het uiteindelijke ontwerp van de weg en zijn
omgeving.

15.4.6 Ecologie
Toekomstige natuurwaarden
De "Gezamenlijk en integrale natuurvisie oost-Roermond" gaat uit van het duurzame behoud
en de versterking van populaties van gebiedseigen soorten. De basis vormen daarbij de huidige natuurwaarden en de aanwezigheid van kansrijke gebieden voor natuurbehoud en natuurherstel. De gewenste duurzaamheid is alleen realiseerbaar indien er gestreefd wordt naar
'robuuste natuur'. Een belangrijk uitgangspunt is daarbij de vorming van grote natuurgebieden, zogeheten kerngebieden, waar populaties zichzelf in stand kunnen houden en invloeden
van buiten af goed kunnen opvangen. Natuurlijke processen zoals het lokaal optreden van
kwel en begrazing door winterharde runderen en paarden zullen zorgen voor variatie en volop kansen bieden aan een groot aantal planten en dieren. Verschillende populaties binnen
een leefgebied staan onderling met elkaar in verbinding en uitwisseling met andere gebieden
is mogelijk dankzij goed functionerende verbindingszones.
De natuurvisie geeft een kaartbeeld van de integrale natuurvisie met de ligging van vier kerngebieden en elf verbindingszones.

Uit de ontwerpstrategie van adviesbureau Cuijpers, Schatten uit het bodemarchief, archeologie en ontwerp.
Met betrekking op archeologische elementen wordt gesteld dat het intact laten van het zogenaamde 'bodemarchieF de voorkeur geniet, om 70 ondergrondse elementen zo goed mogelijk te conserveren. Het plegen van
mitigerende matregelen dient daarom niet zonder nadere studie betrekking te hebben op elementen in de bodem, die niet door de ingreep worden aangetast.
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De kerngebieden die worden onderscheiden zijn:
A. Overgangszone tussen Midden- en Hoogterras.
B. Stuifzandbossen op het Middenterras.
C. Oude Maasmeander en Maasnielderbeek.
D. Vuilbemden / Maasdal.
De verbindingszones tussen de kerngebieden zijn:
1. Elmpter Bruch - Blankwater - Luzenkamp - Melickerven - Turfkoelen.
2. Hoogterras - oude Maasmeander.
3. Meinweg - Luzenkamp - Melickerheide.
4. Oude Maasmeander - Vuilbemden.
5. Luzenkamp - Roerdal.
6. Breidberg - Roerdal.
7. Melickerheide - Breidberg.
8. Oude Maasmeander - Roerdal.
9. Oude Maasmeander - Blankwater.
10. Spickerbroeklossing.
11. Groen-blauwe vingers.
Voor alle kerngebieden en verbindingszones is de gewenste inrichting verwoord in streefbeelden, zijn de huidige knelpunten beschreven die dit streven in de weg staan en zijn de
gewenste maatregelen aangegeven. Tevens zijn de mogelijkheden voor natuur in het agrarisch
gebied en binnen de stad Roermond besproken (zie onderstaand overzicht).
Afsluitend komen uitvoeringsplannen aan bod voor de concrete inrichting van de kerngebieden en de verbindingszones. Monitoring van de natuurwaarden zal moeten aantonen of het
gewenste natuurherstel ook integraal tot stand komt.

Deelgebieden in de Integrale natuurvisie Oost-Roermond e.o.: streefbeelden en
maatregelen (voor de kaarten wordt verwezen naar de natuurvisie die als bijlage is toegevoegd)
Overgangszone tussen Midden- en Hoogten-as (kerngebied A)
Het streefbeeld voorziet in een Hoogterras en terrasrand met een uitgestrekt inheems en
gevarieerd loofbos, met open plekken (droge heidevelden en schrale graslanden). De kwelzone aan de voet van het Hoogterras bestaat uit een gevarieerd open terrein met vochtige en
natte bossen (Berkenbroek, Gewoon Elzenbroek), rietmoerassen, natte schraalgraslanden,
vochtige en natte heide, gagelstruwelen, ruigtes en vele gradiënten ertussen. De overgang
van het bosgebied op het Hoogterras naar de kwelzone verloopt grotendeels in de vorm van
struweel, mantel- en zoombegroeiingen. Door de grote variatie aan ecotopen is het gebied
rijk aan flora en fauna (waaronder das, wild zwijn, waterspitsmuis, vogel, adder, gladde slang,
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hazelworm, zandhagedis, blauwborst, geelgors, roodborsttapuit, waterspitsmuis, franjestaart,
knoflookpad, kamsalamander, rugstreeppad, heikikker, poelkikker, en vinpootsalamander.
Om dit streefbeeld te realiseren is de omvorming van het naaldbos op het hoogterras naar
open loofbos noodzakelijk. Aangezien het Hoogterras volledig op Duits grondgebied is gelegen kan realisatie van het streefbeeld alleen in overleg met Duitse overheden tot stand komen. In de kwelzone op de overgang van Hoog- naar Middenterras zal het verwijderen van
de bouwvoor van de landbouwgronden en het aanleggen van natte laagten de gewenste natuurontwikkeling opleveren.
Stuifzandbossen op het Middenterras (kerngebied B)
Het streefbeeld voor de bossen op het Middenterras is gericht op gevarieerde loofbosgebieden, met kapvlaktes, jong bos en ouder bos. De overgangen van bos naar open plekken verlopen geleidelijk met veel struweel en ruigte. Daarnaast zijn er in de lagere en nattere delen
vennen en open wateren te vinden (onder andere bij Melickerheide). De combinatie van
deze biotopen maakt het een geschikt leefgebied voor soorten als adder, gladde slang, zandhagedis, knoflookpad, rugstreeppad, heikikker, poelkikker en vinpootsalamander. De das
heeft aan de randen van de stuifzandcomplexen burchten.
Realisatie van het streefbeeld is mogelijk door de eenvormige naaldbossen om te vormen tot
een open loofbos. Door het kappen van voldoende brede stroken bos is heideherstel mogelijk. Op plaatsen waar het grondwater dicht aan het maaiveld komt worden poelen gegraven
voor amfibieën. Door begrazing worden deze gebieden open gehouden, waarbij de structuurvariatie afhangt van de begrazingsdruk. Het is daarbij van belang dat de grazers ook de
lagere en nattere delen van de oude Maasmeander of de kwelzone aan de voet van het
Hoogterras kunnen betreden. Sluiproutes worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
waardoor er minder verkeersslachtoffers vallen bij onder meer dassen.
Oude Maasmeander, Maasnielderbeek en Eppenbeek (kerngebied C)
De toekomst voor deze gebieden op de overgang van het Midden- naar het Laagterras wordt
gekenmerkt door veel water en ijzerrijk kwelwater. Rietmoerassen, broekbossen, ruigtes en
natte en drogere graslanden komen gevarieerd voor en staan in contact via houtwallen en
bosstroken met de hogere beboste gronden. Van de verscheidenheid aan ecotopen profiteren onder meer zoogdieren als das en waterspitsmuis, kamsalamander en poelkikker. Vogelsoorten zijn onder meer grote gele kwikstaart, ijsvogel, oeverzwaluw, blauwborst, verschillenderietzangers,kleine karekiet, kwartel, grauwe gors, patrijs, sperwer, havik en buizerd.
De Maasnielderbeek en de Eppenbeek krijgen door herinrichting een meanderend karakter,
zodat verschillende beekprocessen (erosie, sedimentatie) de kans krijgen zich te ontwikkelen.
Er kan zo een situatie ontstaan die kenmerkend is voor een compleet beekdal op hoge zandgronden die zeer waardevol is.
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Daarnaast worden verscheidene nieuwe wateren aangelegd ten behoeve van amfibieën. Op
de overgang naar agrarische gronden worden bufferzones gecreëerd waardoor de waterkwaliteit verbeterd. Oude vuilstorten die bodem- en grondwaterverontreiniging veroorzaken worden gesaneerd. De barrièrewerking van wegen, die de maasmeander doorsnijden wordt opgeheven door de aanleg van tunnels en verbrede duikers, waardoor vrije uitwisseling van
fauna mogelijk is. Grazers moeten de kans krijgen de hogere gronden zoals de Melickerheide
te betreden, waardoor natuurlijke processen zich beter kunnen ontwikkelen. In de aanliggende agrarische graslanden is de vorming van een kleinschalig landschap gewenst door het aanleggen van houtwallen, heggen en boomgaarden met hoogstamfruit, waardoor met name de
foerageermogelijkheden voor de das kunnen toenemen.
Vuilbemden / Maasdal (kerngebied D)
Het streefbeeld is gericht op een begraasd bos, dat bij hoge waterstanden van de Maas inundeert. In het landschap liggen wateren in begraasd terrein met een grote variatie in vegetatiestructuur en -samenstelling. Overgangen van ruigtes en graslanden naar open water verlopen
geleidelijk (aflopende taluds). Steilere taluds worden gebruikt door oeverzwaluwen. De das
heeft burchten in de terrasrand naar het laagterras en foerageert in de graslanden van het
Maasdal en op het laagterras ten oosten ervan. Het Maasdal en de plassen zijn van groot
belang voor meer dan 40 vogelsoorten (steltlopers, reigers, aalscholvers), amfibieën, insecten en grote herbivoren en tal van kleinere zoogdieren.
Het streefbeeld is te realiseren door de vorming van een aaneengesloten natuurgebied waarbinnen extensieve integrale jaarrondbegrazing plaats vindt met winterharde runderen (hooglanders, galloways) en paarden (koniks).
Elmpter Bruch - Blankwater - Luzenkamp - Melickerven - Turfkoelen (verbindingszone 1)
Het streefbeeld voor deze verbindingszone is het met elkaar in contact brengen van de natuurgebieden op het Hoogterras en aan de voet van het Hoogterras. Voor de (dier)soorten
is er geen belemmering meer om nieuwe gebieden op te zoeken.
Het streefbeeld is te realiseren door omvorming van bos- en landbouwgebied, herstel van
kwelgebieden en toepassen van begrazingsbeheer. Ter plekke van de kruising tussen de overgangszone en de N280-oost zorgt een onderdoorgang aan de voet van het Hoogterras voor
migratie van soorten die van natte gebieden houden. Een overkapping over de N280 op de
plaats van de insnijding van het Hoogterras geeft soorten die leven in het open bos (reptielen, ree, das en wild zwijn) de mogelijkheid onbelemmerd de weg over te steken.
Hoogterras - oude Maasmeander (verbindingszone 2)
Het streefbeeld voorziet in een natuurlijke verbinding tussen het Hoogterras en de natuur- en
bosgebieden rondom de Spickerbroeklossing en de Eppenbeek. Het gebied zal ingericht moeten worden als een kleinschalig landschap met structuur-rijke loofbossen, houtwallen, heggen
en soortenrijke graslanden. Verspreid liggen poelen met leefgebieden voor amfibieën. Delen
van het gebied worden jaarrond begraasd.
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Het streefbeeld is te realiseren door de maatregelen uit te voeren zoals genoemd in kerngebied A: omvorming van de landbouwgebieden in kwelgebied met poelen en extensieve begrazing.
Meinweg - Luzenkamp - Melickerheide (verbindingszone 3)
De gewenste relatie tussen de Meinweg en de Melickerheide bestaat in het streefbeeld uit
droge bos- en heidegebieden met open wateren op plaatsen waar water stagneert of waar de
grondwaterspiegel dicht aan het maaiveld ligt.
In het gebied Luzenkamp wordt een strook met een breedte van circa 50-100 m bos verwijderd en ontstaat een open heideachtig landschap.
Oude Maasmeander - Maasdal (verbindingszone 4)
In het streefbeeld kent het agrarisch gebied tussen het Maasdal en de oude Maasmeander
een variatie aan heggen en houtwallen met her en der een poelen, die dienen als leefgebied
voor amfibieën en verbindingszone voor de das.
In het gebied dienen lijnvormige elementen en poelen aangelegd te worden. Tunnels zorgen
voor veilige onderdoorgangen onder de A73. De nieuw aan te leggen Leigraaf, die de ecologische verbinding richting Vuilbemden moet voltooien, krijgt natuurvriendelijke oevers en
passeert de Wirosingel met een ecoduiker.
Luzenkamp - Roerdal (verbindingszone 5)
De gewenste verbinding bestaat uit houtwallen, bosjes (bestaande en nieuwe), poelen, ruige
stroken en graslanden. Bij grote verkeersknelpunten liggen amfibieën- en dassentunnels.
Naast dassen profiteren ook tal van vogelsoorten en amfibieën van de nieuwe verbindingszone.
De verbindingszone dient versterkt te worden door het aanleggen van één duidelijke verbinding. Onder de Keulsebaan is ter hoogte van de Craanberg een dassen- en amfibieëntunnel
gewenst. Ten noorden van de weg is de geleiding binnen de verbindingszone onderbroken
door landbouwgebied. De verbinding tussen de Craanberg en het Herkenboschervengebied
dient versterkt te worden door het aanleggen van houtwallen.
Breidberg - Roerdal (verbindingszone 6)
Het streefbeeld voorziet in een brede zone met houtwallen, begraasde terreinen, ruigtes en
poelen. De zone is naast verbindingszone tevens leefgebied voor dassen en amfibieën (o.a.
knoflookpad). Vele soorten (geelgors, patrijs) zullen eveneens in dit kleinschalige landschap
overleven.
De verbinding tussen de Breidberg en het Roerdal is in grote lijnen in het landschap te herkennen. Versterking van deze structuren en het onderling verbinden van kleine bosjes zorgt
voor een goed functionerende verbinding. Nabij Melick sluit de verbindingszone aan op de
verbindingszone Luzenkamp - Roerdal (5). Aan de zijde van De Meer zijn locaties voor de
noodzakelijke poelen te vinden.
Melickerheide - Breidberg (verbindingszone 7)
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Het streefbeeld is gericht op een strook door het industriegebied met bosjes, heischrale
graslanden en vegetatieloze schrale zandvlaktes. Dassentunnels onder de Keulsebaan (zie ook
verbinding 8) komen ten goede aan amfibieën. Vanaf het spoor richting het bosgebied Melickerheide worden houtwallen, heggen, grasland en poelen aangelegd.
De beste verbinding is te realiseren vanaf het bosje Breidberg. Dat betekent dat een strook
op het huidige industrieterrein vrijgemaakt moet worden om de verbinding aldaar goed in te
richten. Onder de Keulsebaan is een tunnel gewenst die voor zowel amfibieën als dassen
geschikt moet zijn.
Oude Maasmeander - Roerdal (verbindingszone 8)
De verbinding tussen de Oude Maasmeander en het Roerdal is voor de natuur een belangrijke verbinding. Gezien de geplande ingrepen in het landschap (N293 Oosttangent Roermond, industrieterrein Keulsebaan-zuid en woninguitbreiding Melickerveld St Wienkeskoul)
is de verbinding via verbindingszone 8 moeilijk te realiseren. De belangrijke ecologische verbinding is wel goed te realiseren via de verbindingszone 6 (Breidberg-Roerdal). Het grote
voordeel daarbij is dat er een combinatie met de ecologische verbinding 7 mogelijk is. Bovendien ontstaat zo een aaneenschakeling van de natuurgebieden tussen het noordelijke deel
van de dekzandrug (Melickerheide) en de restanten van de dekzandrug aan de zuidzijde
(Breidberg en Driestruik). Vervolgens is aansluiting op de verbindingszone LuzenkampRoerdal (6) mogelijk. De uiteindelijke verbindingszones vormen daardoor een hecht en robuust geheel. Binnen de Integrale natuurvisie wordt verbindingszone 8 daarom niet als de
beste optie gezien en wordt de voorkeur gegeven aan de verbinding vanaf de Breidberg naar
Driestruik en vervolgens naar het Roerdal of de Luzenkamp.
Oude Maasmeander - Blankwater (verbindingszone 9)
In het streefbeeld vervult de Maasnielderbeek binnen deze verbindingszone een belangrijke
functie voor diersoorten van en naar Blankwater. Om de 400 meter ligt een poel, met een
struweel en een klein bosje, waardoor de zone ook voor amfibieën een leefgebiedfunctie
krijgt. Vanaf Asenray tot aan de maasmeander kent de beek een natuurlijke verloop, waarbij
de beek ook als leefgebied een functie heeft voor beekgebonden organismen.
De zone langs de Maasnielderbeek dient daarvoor natuurlijker te worden ingericht. Op het
traject Asenray - Blankwater wordt de beek aan weerszijden voor een beperkter deel natuurlijker) ingericht. Ter hoogte van de kruising N280-Maasnielderbeek wordt een brede onderdoorgang gerealiseerd zodat dieren zowel over land als door het water deze barrière veilig
kunnen passeren.
Spickerbroeklossing (verbindingszone 10)
Het streefbeeld voorziet voor de Spickerbroeklossing en de aanliggende Eppenbeek ten
noorden van de N280 een belangrijke schakel in de oude Maasmeander. Langs de watergang kunnen kleine dieren zoals amfibieën en de waterspitsmuis, maar ook dassen migreren.
Een natte onderdoorgang is gewenste onder de N280 ten oosten van Maalbroek, met tevens
mogelijkheden voor dieren die over land migreren.
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Groen-blauwe vingers (verbindingszone 11)
Het streefbeeld voor de stadse natuur voorziet in een aantal verbinding tussen het buitengebied en de stad. De Maasnielderbeek, de Leigraaf en de Straatlossing verbinden het stedelijk
gebied van Roermond met het gebied ten oosten van de stad. Hierdoor zijn deze waterlopen
bij uitstek geschikt als corridor voor fauna tussen de stad en het buitengebied.
Door de duikers van de beken te verbreden met brede richels of doorlopende oevers maakt
het voor dieren mogelijk om over land langs de beek te migreren en zo de groene gordel in
de stad te bereiken.
Agrarische natuur
Naast de beschreven robuuste natuur is in het studiegebied ook de agrarische natuur van
belang. Veel soorten zijn gebonden aan kleine landschapselementen en extensieve agrarische
landbouw. Voorbeelden zijn dassen, akkervogels als de patrijs en de geelgors, die allen foerageren in het agrarische gebied. Behoud en ontwikkeling van deze soorten is alleen mogelijk
door middel van samenwerking met agrariërs.
Via (vrijwillige) beheersovereenkomsten zijn in het intensief agrarische landschap verschillende mogelijkheden om de natuurwaarden te vergroten. Verschillende (sluip)wegen in het
studiegebied, zoals de Azenrayer weg (zie rapport "Vele Wegen Leiden naar Rome") dienen
afgesloten te worden voor doorgaand verkeer of er worden verkeersremmende maatregelen
getroffen, zodat er aanzienlijk minder verkeersslachtoffers vallen onder verschillende faunasoorten (zoals das en andere marterachtigen).
Natuur in de stad
Kansen voor natuur in de stad Roermond zijn door de aanwezigheid van natuurlijke stadsparken en de vele wateren voorhanden. Voor de stadse natuur staan de recreatieve en educatieve functies voorop. De ontwikkeling van robuuste natuur, zoals in de natuurvisie verder is
aangegeven, is hier niet te verwachten. De uitwerking van de inrichtingseisen valt dan ook
buiten het voorliggende onderzoek, maar plannen voor realisatie van uitvoeringsplannen
liggen wel voor.

Mitigerende maatregelen
Vanuit het oogpunt van ecologie wordt aanbevolen een aantal maatregelen te nemen die de
negatieve effecten van de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) kunnen verzachten.
Alternatieven B en C
•
Realisatie van een brug over het gehele dal van de Maasnielderbeek (alternatief B) of
realisatie van een brug over het dal van de Maasnielderbeek, inclusief natte vegetaties,
beek en maasmeander (alternatief C) om doorsnijding en verkleining van de biotopen op
te heffen;
•
Doordat de betekenis van de ecologische verbinding voor verstoringsgevoelige dieren
(bijv. das, wild zwijn) over het industrieterrein (braakliggend terrein) wordt verkleind
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door aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond), is het aan te bevelen een andere
ecologische verbinding te realiseren, ten oosten van de aansluiting N293 (Oosttangent
Roermond) -Keulsebaan (zo mogelijk aansluitend of zo dicht mogelijk bij de open zone
in het bedrijventerrein Heide Roerstreek). Dit betekent:
het aankopen van een strook grond in het bedrijventerrein ten noorden van de
Keulsebaan (waarschijnlijk inclusief gebouw) en deze inrichten voor de functie van
ecologische verbindingszone, met name gericht op das en wild zwijn (aangenomen
wordt dat amfibieën en reptielen gebruik kunnen maken van de voorzieningen die in
het ontwerp zijn meegenomen);

•
•
•

aanleg van een faunatunnel onder de Keulsebaan ter hoogte van de nieuw te realiseren verbindingszone. Deze tunnel dient ook geschikt te zijn voor wilde zwijnen;
lichtafscherming door verdichting van de beplanting langs de N293 (Oosttangent
Roermond);
lichtafscherming door verdichting van de beplanting in de westrand van het bosje Breidberg;
buiten het bosgebied: aanbrengen van beplantingsstruauren in de nabijheid van de weg
waarop vleermuizen en vlinders zich kunnen oriënteren.

Alternatieven D en E
Noordelijk deel respectievelijk als B en C; voor het zuidelijk deel ook:
•
lichtafscherming van de N293 (Oosttangent Roermond);
•
in het kleinschalig cultuurlandschap: aanbrengen van beplantingsstructuren in de nabijheid van de weg waarop vleermuizen en vlinders zich kunnen oriënteren.

15.4.7 Barrièrewerking
Aanbevolen wordt om nader onderzoek te doen naar maatregelen om ongewenst verkeer via
de Donderbergweg en Terbaanseweg door de wijk Donderberg te beperken (met name de
alternatieven D en E).

15.4.8 Ruimtelijke ordening
De volgende aanbevelingen:
•
Door de aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond) gaan agrarische gronden verloren. In overleg met de eigenaar c.q. pachter van de betreffende gronden kan gezocht
worden naar een passende oplossing. Als compensatie in de vorm van agrarische gronden gewenst is, dienen deze gronden bij voorkeur aan te sluiten bij agrarische gronden in
gebruik van het betreffende agrarische bedrijf;
• voor het onderdeel 'agrarisch gebruik' is het van belang dat bij de alternatieven C en E
een tunnel voor vee van de veehouderij aan de Kloosterweg wordt gerealiseerd naar het
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•
•

afgesneden gedeelte van de huiskavel van dit bedrijf. Het vee dient onbegeleid van deze
tunnel gebruik te kunnen maken;
inspraak van de betreffende bewoners in de geluidswerende voorzieningen voor het onderdeel 'visuele kwaliteit' (o.a. inspraak op materiaalgebruik);
voor het onderdeel 'recreatie' dienen de recreatieve routes die worden doorgesneden
dan wel last ondervinden van de nieuwe ontsluitingsweg te worden hersteld c.q. verlegd.
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f 6. LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE
16.1 Inleiding
in dit hoofdstuk worden de leemten in kennis gesignaleerd. Per aspect wordt beschreven
welke gegevens niet bekend zijn ten tijde van opstelling van de tracénota MER-studie of welke gegevens onzeker waren. Tevens worden voor een aantal aspecten aanbevelingen gedaan
over welke onderdelen nader onderzocht dienen te worden.

1 6.2 Verkeer
Het gebruikte verkeersmodel is een 'alles-of-niets' model. Onafhankelijk van feitelijke kwaliteit van de doorstroming op het wegennet worden de routes via 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 uitkomsten
geven echter wel een goede mogelijkheid tot het vergelijken van de alternatieven.
De verkeerskundige berekeningen zijn zonder Design N Outlet Centre. De invloed op de
verkeersintensiteiten ten gevolge van de aanleg van het Design St Outlet Centre in Roermond zullen voor alle alternatieven naar alle waarschijnlijkheid dezelfde consequenties hebben. In het bestemmingsplan van de N293(Oosttangent Roermond) zal worden uitgegaan
van de aanleg van het Design « Outlet Centre.

16.3 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 een
beeld van de toplaag tot ca. 1,20 m -mv (ondanks opnamejaar 1968 goed te hanteren).
Vanwege het sterk wisselende landschap en hoogteligging in het plangebied, mede als gevolg
van de voormalige maasmeander, zal echter lokaal gezien de bodemopbouw dieper dan 1,20
m -mv, zowel voor wat betreft de bodemsoort als de dikte van de bodemlagen, sterk kunnen
afwijken van de regionale bodemopbouw. Hierover is onvoldoende informatie bekend.
De informatie met betrekking tot de 'natuurlijke' bodemkwaliteit is globaal te noemen. De
gegevens zijn echter voldoende voor de onderlinge vergelijking van de alternatieven.
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16.4Grondwater
Ten aanzien van de stijghoogtes van het freatisch en middeldiep grondwater in het gebied is
enerzijds verouderde informatie aanwezig, welke gebaseerd is op praktijkwaamemingen
(Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO 1974) en anderzijds meer recente informatie
op basis van modelberekeningen (Hydrologische systeemanalyse van Noord- en MiddenLimburg, Iwaco 1992). Er is echter een groot verschil aanwezig tussen de stijghoogtewaardes van beide informatiebronnen. Een afwijking is verklaarbaar, echter er blijft een onzekerheid aanwezig.
De Bodemkaart van Nederland (Stiboka) geeft informatie over de seizoensfluctuatie van de
freatische grondwaterstanden. De informatie is echter gebaseerd op metingen 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-B-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 de A73 Zuid). De beschikbare informatie
met betrekking tot de grondwaterstanden in het plangebied is echter summier te noemen.
De informatie met betrekking tot de 'natuurlijke' grondwaterkwaliteit is zeer globaal te noemen. De informatie betreft een gemiddelde kwaliteit voor Midden-Limburg.
Nader onderzoek:
•
In verband met de dimensionering van de aan te leggen infiltratievoorzieningen (zaksloten en andere voorzieningen) is kennis van de ligging van de gemiddeld hoogste grondwaterstanden, de bodemopbouw in de bovenste meters minus maaiveld en de doorlatendheid van de plaatselijk aanwezige bodemlagen belangrijk.
•
Bij de aanleg van de kunstwerken 'viaduct Terbaanseweg7, 'duiker of brug Maasnielderbeek' en 'tunnel spoorbaan' is mogelijk een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Een grondwaterstandmonitoring ter plaatse van toekomstige kunstwerken en een bodemonderzoek
naar de gemiddeld hoogste grondwaterstand (op basis van hydromorfe kenmerken) en
de doorlatendheid van de bodemlagen is noodzakelijk om een goede indruk te krijgen
van de grootte van het beïnvloedingsgebied van de bemaling en de te verwachten
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grondwaterstandsdaling. Op basis van deze gegevens kunnen indien nodig randvoorwaarden gesteld worden aan de toe te passen bemalingstechniek.

16.5Cultuurhistorie en archeologie
De inhoud van het bodemarchief is grotendeels onbekend. Nader archeologisch onderzoek is
nodig:
• in gebieden met een hoge tot middelhoge archeologische verwachting, waar de ingreep
op wordt geprojecteerd. Hierbij punt kunnen opnieuw vondsten worden gedaan die om
bijzondere aandacht vragen bij de verdere planvorming omtrent de Oosttangent.
Het doen van zo zorgvuldig mogelijk onderzoek en het zo gedetailleerd mogelijk archiveren
van elementen die door de ingreep worden aangetast of verloren gaan.
Het mogelijk maken van intensieve archeologische begeleiding bij de uitvoering van de wegwerkzaamheden ter hoogte van vindplaats RORO 1.

16.6 Ecologie
Flora en Fauna
Voor dit aspect was voldoende informatie beschikbaar van de actuele waarden ten oosten
van Roermond132. Inmiddels is via de gezamenlijke en integrale natuurvisie oost-Roermond,
mede gebaseerd op gegevens van de klankbordgroep, meer gedetailleerde informatie voorhanden. Uit de gezamenlijke en integrale natuurvisie oost-Roermond e.o. is naar voren gekomen dat bijlage 9 aangevuld moet worden met een drietal diersoorten nl.:
• grote modderkruiper (HR 2, CvB 3, NRL 3, NBW + , NBP + ) ;
• vinpootsalamander (HR, CvB 3, NRL 3, NBW + , NBP + + ) ;
• adders (HR, CvB 3, NRL -, NBW + , NBP -).

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 broedvogels.
Op basis van deze onderzoeken kunnen beschermende of compenserende maatregelen eventueel worden aangepast of uitgebreid. Ten behoeve van het naüjurcompensatieplan zal nader
onderzoek plaatsvinden.

132

Natuurbalans/Limes Divergens, Ecologisch veldonderzoek MER-Tracé-studie Oosttangent-Roermond, juni
1999
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16.7Geluid en trillingen
Bij het bepalen van de gecumuleerde geluidsbelastingen zijn de geluidsbelastingen gecumuleerd van :
• de onderzochte planwegen;
• het bedrijventerrein Heide-Roerstreek;
• de toekomstige rijksweg A73.
Bij deze bronnen kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst:
De onderzochte planwegen
Bij het modelleren van de geluidssituatie is voornamelijk gebruik gemaakt van Standaardrekenmethode I. Alleen ter hoogte van de N293 (Oosttangent Roermond) en nabij de wijk
Kitskensberg 'is de geluidsbelasting met Standaardrekenmethode II berekend. Deze twee berekende situaties zijn middels GIS geïntegreerd in één toetsingsmodel. Mede hierdoor is een
lichte afwijking mogelijk. Dit leidt echter niet tot een afwijking in de resultaten.
Met name in het stedelijk gebied kan het toegepaste rekenmodel een lichte afwijking van de
geluidsbelasting opleveren. In beginsel worden met Standaardrekenmethode I vrije veldcontouren (poldercontouren) berekend. Door toepassing van een D-Huisreductie (afname van 5
dB(A)), indien structurele bebouwing wordt tegengekomen, is een reële nabootsing van de
verfijndere rekentechnieken bereikt. Hierdoor zijn de resultaten betrouwbaar genoeg om tot
onderlinge vergelijking van de alternatieven te komen.
Bedrijventerrein Heide-Roerstreek
Vanuit de rapportage 'Akoestisch onderzoek Heide-Roerstreek/Keulsebaan Zuid'"zijn de 50
dB(A) en 55 dB(A)-contour afgeleid. De ligging van de 45 en de 60 dB(A)-contour zijn
middels extra- en interpolatie bepaald. Gezien de ligging van de 50 en 55 dB(A)-contour in
het plangebied (de 60 en 45 dB(A) zijn niet in het directe onderzoeksgebied gesitueerd) is
deze benadering plausibel genoeg.
Toekomstige rijksweg A73
Bij het uitvoeren van het akoestisch onderzoek waren de definitieve geluidscontouren van
rijksweg A73 nog niet bekend. Er waren enkele indicatieve berekeningen ter hoogte van de
tunnelmond om de noodzakelijke afschermende voorzieningen langs de A73 te bepalen.
Ook waren de contouren bekend van het deel bij de St. Wirosingel waar de tunnelbak met
een lamellendak is uitgevoerd. Op basis van de indicatieve berekeningen en de ligging van de
50 en 55 dB(A), zoals deze bekend was bij het voorgaande onderzoek in het kader van de
A73, is de 50 en 55 dB(A)-contour van rijksweg A73 afgeleid (zie ook akoestisch onderzoek inzake Tracénota MER Oosttangent Roermond, rapportnr. 82101350). Ondanks dat
Akoestisch onderzoek Heide-Roerstreek/Keulsebaan Zuid, projectnr: 2363-77502, Oranjewoud in opdracht
van de Regionale Economische Ontwikkeling Midden-Limburg, 08-04-1999.
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de nieuwe contouren in geringe mate zullen gaan afwijken zal dit geen noemenswaardige
verschillen opleveren in de vergelijking van de alternatieven. Hierbij moet worden opgemerkt
dat de maatregelen voor rijksweg A73 aangepast zullen worden zodat de omliggende woonbebouwing voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Hierdoor zullen de contouren nagenoeg op dezelfde plaats blijven liggen.

16.8Lucht
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. Zeker is echter
wel dat ze daalt.

16.9Vervoer 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.
Onderzoek naar de vervoerde stoffen op dit moment kan hier meer duidelijkheid in brengen.

16.10 Wonen
Voor het onderdeel 'wonen' is geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het leefklimaat
in onder andere buurtschap Heystert en de wijk Kitskensberg. Dit aspect zal met name in de
nadere uitwerking van het ontwerp bekeken moeten worden. Bewoners van de genoemde
gebieden hebben inspraak in de uitwerking van het ontwerp, waarbij het kan gaan om inrichting van de openbare ruimte en de vormgeving van bijvoorbeeld de geluidsschermen.

16.11 Ruimtelijke ordening
Voor het onderdeel 'agrarisch gebruik' is geen duidelijkheid over de eigendomsverhouding
van de in het studiegebied gelegen agrarische gronden. Voor het studiegebied ten noorden
van de Maasnielderbeek is duidelijk dat de agrarische gronden behoren bij het agrarisch bedrijf aan Kloosterweg 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 nietgrondgebonden en daarmee is deze informatie niet van belang voor de beoordeling van de
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verschillende alternatieven. Wel is het van belang de eigendomssituatie te bepalen voor mogelijke compensatie van de betreffende gebruiker.
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17. AANZET TOT EEN EVALUATIEPROGRAMMA

f7.1 Inleiding
Het doel van het evaluatieprogramma is om te bezien of de feitelijke milieueffecten overeenkomen met de milieueffecten die in deze MER zijn aangegeven. Indien blijkt dat de effecten
groter zijn dan aangegeven in de Tracénota 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 maatregelen;
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. Dit programma zal, nadat de diverse besluiten zijn genomen, verder ontwikkeld en ingevuld moeten worden, waarna het ook als zodanig vastgesteld kan worden, door het bevoegd
gezag.

f 7.2Verkeer
Aan het effectonderzoek liggen berekeningen ten grondslag met betrekking tot de ontwikkeling van het verkeersaanbod. 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 zulien mogelijk extra maatregelen noodzakelijk zijn voor de beperking van de
effecten.

17.3Bodem 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 (alternatieven B/D, C/E). Gezien de aanwezigheid van hydrologisch gevoelige vegetatie langs de Maasnielderbeek, mag de
grondwaterstand niet beïnvloed worden;
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•
•
•

invloed van de aanwezigheid van de weg (met infïltratievoorzieningen) 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.

17.4Landschap
Gemonitord dient te worden in hoeverre het streefbeeld voor het landschap, beschreven in
het landschapsplan, ten uitvoer is gebracht.

17.5 Ecologie
De aanleg van de Oosttangent heeft een aantal met zekerheid voorspelde effecten op de
flora en fauna. Die hoeven niet gevolgd te worden. Er zijn echter ook onzekerheden omtrent
de ontwikkeling van flora en fauna na aanleg van de weg. Die zaken dienen wel onderzocht
te worden. Dit verder onderzocht in de gezamenlijke en integrale natuurvisie oostRoermond.
Na uitvoering van de werkzaamheden dient de flora en fauna gemonitord te worden om te
weten welk effea de aanleg van de weg heeft op die onzekere aspeaen en om te weten of
dat effea acceptabel is, dan wel zodanig is dat er maatregelen getroffen moeten worden.
Flora
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 nodig, met het doel soortontwikkeling en ecologische relaties tussen deelgebieden te volgen.
Fauna
Voor de fauna is met zekerheid te zeggen dat bepaalde soorten achteruit zullen gaan na de
aanleg van de N293 (Oosttangent Roermond). In welke mate is echter onzeker. Ook is de
effeaiviteit van de mitigerende maatregelen niet zeker. Daarom is het nodig 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 gevolgd dienen te worden:
• das;
• vleermuizen (in ieder geval rode lijst-soorten/soorten van Europese lijsten);
• amfibieên (in ieder geval rode lijst-soorten/soorten van Europese lijsten);
• reptielen (in ieder geval rode lijst-soorten/soorten van Europese lijsten);
• broedvogels (binnen effectafstand);
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•
dagvlinders (met name om ecologische relaties te volgen).
Het verdient aanbeveling om vlak voor de start van de werkzaamheden een O-telling (als
vergelijkingsmateriaal) voor alle te volgen soorten te houden.

17.6Geluid
Het is wenselijk om de geluidssituatie te monitoren. Hiervoor zijn de volgende redenen aan
te voeren:
•
uit paragraaf 16.2 blijkt dat de verkeersintensiteiten zich anders kunnen voordoen dan
in het verkeersmodel berekend is;
•
de ligging van de 50 en 55 dB(A)-contouren van de rijksweg A73 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;
•
voor het stedelijk gebied is gebruik gemaakt van een rekenmodel (combinatie van Standaardrekenmethode I en II) dat, waar met name afschermende bebouwing aanwezig is,
een benadering van een gedetailleerde berekeningsmethode is.

17.7Lucht
Als enkele jaren na openstelling mocht blijken dat de werkelijk voorkomende verkeersintensiteiten afwijken van de modelmatig geprognotiseerde verkeersintensiteiten is het wenselijk de
luchtkwaliteit opnieuw vast te stellen.

1 7.8Vervoer 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.

1 7 . 9 Wonen
Monitoring van de kwaliteit van de leefomgeving in buurtschap Heystert en in de wijk Kitskensberg.
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