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Royal HaskoningDHV, met het hoofdkantoor in 

Amersfoort, is een van Europa’s toonaangevende 

projectmanagement-, ingenieurs- en adviesbureaus. 

HaskoningDHV Nederland B.V. is onderdeel van Royal 

HaskoningDHV. Kamer van Koophandel nr. 56515154. 

Het kwaliteitssysteem van HaskoningDHV Nederland 

B.V. is gecertificeerd volgens ISO 9001.

HaskoningDHV Nederland B.V.

Deze studie is verricht door Royal HaskoningDHV in 

opdracht van de gemeente Boxtel, het ministerie van 

IenM en ProRail in het kader van PHS.

Goudappel-Coffeng heeft voor de variantenstudie 

het gebruik van het wegennet in de verschillende 

varianten voorspeld met behulp van het statisch 

regionale verkeersmodel van de regio Boxtel 

(GGA ‘s-Hertogenbosch). De resultaten van de 

modelberekeningen zijn door Royal HaskoningDHV 

vertaald in afbeeldingen en opgenomen in deze 

rapportage. 

Movares heeft voor deze studie het ontwerp en de 

kostenraming gemaakt van de spoorkruisende delen. 

De ontwerpen zijn door Royal HaskoningDHV vertaald 

in afbeeldingen en opgenomen in deze rapportage. 
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Luchtfoto bestaande situatie (bron: google maps)
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1.1 Inleiding en probleemstelling

1 Inleiding

Inleiding
In het kader van het Programma Hoogfrequent 

Spoorvervoer (PHS) is in een gezamenlijke aanpak 

van gemeente Boxtel, ProRail en het ministerie van 

IenM de problematiek ter hoogte van de dubbele 

overweg Tongersestraat  in Boxtel aangepakt door 

middel van een variantenstudie uitgevoerd door Royal 

HaskoningDHV. Deze rapportage toont de resultaten 

van deze varianten studie. 

Probleemstelling dubbele overweg1

De huidige spoorwegovergang Tongersestraat vormt 

een belangrijke schakel in de wegenstructuur van 

Boxtel. De dubbele spoorwegovergang verbindt 

het centrum van Boxtel ten oosten van de spoorlijn 

met onder andere het bedrijventerrein Ladonk en 

het buurtschap Kalksheuvel. De huidige dubbele 

spoorwegovergang zorgt reeds jaren voor veel 

vertraging voor het gemotoriseerde en langzaam 

verkeer en voor knelpunten op het gebied van 

leefbaarheid en veiligheid.

1 Gebaseerd op de probleemanalyse zoals opgesteld door Goudappel-
Coffeng (probleem analyse verkeerssituatie ter plaatse van dubbele 
overweg Tongersestraat dd. 28 maart 2013)

De problematiek ter hoogte van de dubbele overweg 

wordt veroorzaakt door de lange dichtligtijd van 

beide overwegen, maar ook door wegverkeer dat 

gebruik maakt van de centrumroute door Boxtel in 

plaats van buitenom en daarbij de spoorlijn ter hoogte 

van de overweg kruist. Op de A2 heeft het verkeer 

de keuze om gebruik te maken van de noordelijk of 

zuidelijk gelegen aansluiting Boxtel. Bij een keuze voor 

gebruik van de noordelijk gelegen aansluiting Boxtel, 

leidt dat er toe dat dit verkeer over de centrumroute 

wordt geleid en niet zoals bij gebruik van de zuidelijk 

gelegen aansluiting buitenom over de Keulsebaan. 

Met name de wijken Selissenwal en Breukelen 

ondervinden overlast van de verkeersstroom over de 

centrumroute.

Dagelijks maken circa 7.500 motorvoertuigen en 650 

de dubbele overweg in de Tongersestraat. Het drukke 

spoorverkeer op beide overwegen zorgt ervoor dat 

de overwegen in de huidige situatie circa 22 minuten 

per ochtendspitsuur gesloten zijn. Door deze lange 

sluitingstijden zijn lange wachtrijen het gevolg. Deze 

wachtende auto’s zorgen voor verkeersonveilige 

situaties,  geurhinder van uitlaatgassen, vervuiling, 

geluidoverlast en een verminderde bereikbaarheid. 

De lange wachtrijen voor de dubbele overweg leiden 

tot verkeersonveilige situaties op de Kapelweg en 

Van Salmstraat. Automobilisten tussen Ladonk en de 

Kapelweg, die de dubbele overweg niet hoeven te 

passeren, maar wel moeten aansluiten in de wachtrij 

voor de overweg, besluiten regelmatig om de wachtrij 

via de tegenovergestelde rijbaan te gaan passeren. 

Doordat dit vanaf beide rijrichtingen plaatsvindt, fietsers (telcijfers 2010)2 gebruik van de route over 

2 Op basis van een vergelijking van de huidige modelintensiteiten(basisjaar 2009) met recente tellingen (2010) blijkt dat er op meerdere onderzochte 
wegvakkeneen significante afwijking zit tussen de telcijfers van 2010 en de modelcijfers voor het basisjaar 2009.Geconcludeerd kan worden dat het 
statisch verkeersmodel onvoldoende rekening houdt met verdringingseffecten als gevolg van congestie en werkzaamheden op de A2 en N65 (met als gevolg 
sluipverkeer door Boxtel). De beschrijving van de bestaande situatie op basis van de modeluitkomsten wijkt derhalve af van wat door de weggebruikers 
en bewoners in de huidige situatie wordt waargenomen en ervaren. Voor het nadere onderzoek naar de oplossingsrichtingen van de verkeersproblematiek 
op de dubbele overweg is er evenwel voor gekozen om een vergelijking te maken tussen de situatie in 2009 en 2010 zonder de invloeden van het 
capaciteitsgebrek op het regionale en bovenregionale wegennet daarin mee te nemen, omdat die invloeden worden aangepakt en opgelost, onder andere 
door de verbreding van de A2 die inmiddels gereed is en de voorgenomen ombouw van de N65. De onderbouwing van deze verschillen is in meer detail 
uitgewerkt in bijlage 10.
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De dubbele overweg Tongersestraat is gelegen direct 

na de splitsing van het traject Amsterdam - Utrecht 

- Eindhoven (de spoorlijn van/naar Den Bosch) en 

het traject Breda - Eindhoven (de spoorlijn van/

naar Tilburg). PHS betekent voor beide trajecten 

een toename van het personenvervoer. Het aantal 

intercity’s neemt in elke richting toe op het traject 

Amsterdam - Eindhoven van 4 naar 6 per uur en op 

het traject Breda - Eindhoven van 2 naar 4. Het aantal 

stoptreinen zal in het kader van PHS op beide trajecten 

niet toenemen.  Het goederenvervoer zal met 3 

goederenpaden per uur per richting afnemen op de 

route Breda - Tilburg - Eindhoven (de Brabantroute) 

en in gelijke mate toenemen op de lijn Den Bosch - 

Eindhoven. 

Dit betekent dat per saldo op de lijn van/naar Den 

Bosch een grote toename van spoorvervoer zal zijn 

terwijl op de lijn van/naar Tilburg sprake zal zijn van 

een afname van het aantal treinpaden. Om de groei 

op de lijn Amsterdam - Eindhoven mogelijk te maken 

werkt ProRail aan het aanpassen van sporen, seinen en 

wissels. Om veilig hoogfrequent spoorvervoer met zo 

min mogelijk risico op verstoring van de treindienst te 

kunnen afwikkelen, is het voor het ministerie van IenM 

en ProRail van belang om de dubbele overweg in de 

Tongersestraat te saneren.

De wachtrijen nemen als gevolg van de langere 

dichtligtijd en de autonome groei van het autoverkeer 

toe tot gemiddeld circa 150 meter op de Van 

Salmstraat en meer dan 2 kilometer op de Kapelweg 

in buurtschap Kalksheuvel. Ook op de Tongersestraat 

ontstaat een wachtrij van circa 150 meter. Deze 

lange wachtrijen hebben directe gevolgen voor 

de leefbaarheid. Door de langere dichtligtijden en 

de langere wacht rijen zullen meer conflictsituaties 

ontstaan, onder meer door het slecht naleven van 

verkeersregels (voorrangsregeling, roodlichtnegatie, 

etc.). Hulpdiensten krijgen met PHS te maken met een 

toenemend aantal sluitingen.

Doelstellingen PHS
Om de capaciteit van het Nederlandse spoornetwerk 

beter te benutten en om ruimte te bieden aan een 

groeiende hoeveelheid reizigers en goederenvervoer 

werkt ProRail samen met vervoerders en in opdracht 

van het ministerie van IenM aan het Programma 

Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). PHS houdt in 

dat op de drukste trajecten van het Nederlandse 

spoornetwerk reizigers vanaf 2020 elke 10 minuten 

kunnen opstappen op een intercity of een sprinter. 

Ook zal het goederenvervoer via andere routes gaan 

rijden op het spoornetwerk.

leidt dit geregeld tot conflicten en gevaarlijke 

verkeerssituaties. Dergelijke conflicten hebben reeds 

geresulteerd in diverse ongevallen, waarbij in een 

enkel geval ook het treinverkeer verstoord was.

Als gevolg van de verminderde bereikbaarheid 

benaderen de hulpdiensten de gebieden Ladonk, 

het buurtschap Kalksheuvel en het noordwestelijk 

buitengebied dan ook standaard zowel via de dubbele 

overweg in de Tongersestraat als via de ongelijkvloerse 

kruising in de Keulsebaan.  

In de toekomstige situatie met PHS zal de dubbele 

overweg zonder aanpassing ruim 29 minuten per 

ochtendspitsuur gesloten zijn. De gemiddelde 

dichtligtijd blijft circa 1,5 minuut. In het kader van 

het Programma Verbetering Veiligheid Overwegen 

(PVVO)  wordt de mogelijkheid onderzocht om met 

optimalisatiemaatregelen (realiseren van verkorte 

aankondiging door de vertrektijd van de trein op het 

station Boxtel te limiteren) de gemiddelde sluitingstijd 

per sluiting te laten afnemen. Deze maatregel is echter 

onvoldoende om de probleemsituatie op de dubbele 

overweg te laten verdwijnen.



8

1.2 Achtergrond project en aanleiding

Financiële kaders 
De Tweede Kamer heeft aan het Kabinet verzocht 

bij de nadere invulling van PHS expliciet in te gaan 

op het behoud van de stedelijke bereikbaarheid en 

leefbaarheid en om concrete voorstellen te doen om 

deze ook na invoering van PHS op een aanvaardbaar 

niveau te houden. De toezegging is gedaan om daar 

in overleg met de lokale en regionale overheden 

naar te kijken. Omdat het in deze gevallen gaat om 

de gedeelde verantwoordelijkheid van de weg- en 

spoorwegbeheerder is er in PHS een taakstellend 

budget gereserveerd van € 100 miljoen voor vier 

overwegen met maximaal 50% financiering vanuit 

PHS. Eén van deze vier overwegen is de dubbele 

overweg in de Tongersestraat te Boxtel. 

Om veilig hoogfrequent spoorvervoer met zo min 

mogelijk risico op verstoring (doelstelling PHS) 

mogelijk te maken, is het voor het ministerie en 

ProRail van belang om de dubbele overweg in de 

Tongersestraat te saneren. Hierbij is met name de 

overweg op de lijn Den Bosch van groot belang omdat 

op deze lijn de grootste toename zit van treinverkeer. 

De mate van co-financiering vanuit PHS zal afhankelijk 

zijn van de mate waarin de gevonden oplossing 

tegemoet komt aan de doelstellingen van PHS.

Aanpak problematiek
De problematiek van de dubbele overweg is al jaren 

onderdeel van studie door de gemeente Boxtel en 

ProRail. 

Naar aanleiding van een tweetal dodelijke ongevallen 

op de overweg Bakhuisdreef is besloten om de 

overweg Bakhuisdreef in afwachting van nadere 

besluitvorming tijdelijk te sluiten en te saneren. 

Aansluitend is vanuit het ministerie van IenM in 

2009 de toezegging gedaan de door de gemeente 

Boxtel voorgestelde gezamenlijke aanpak van de 

verkeersproblematiek rondom de dubbele overweg 

Tongersestraat te ondersteunen.

Dat verzoek is gehonoreerd met opname in de PHS 

Voorkeursbeslissing van juni 2010. Hierin heeft het 

rijk een bijdrage gereserveerd voor het oplossen van 

de verkeersproblematiek van de dubbele overweg in 

de Tongersestraat en nog drie andere overwegen. In 

de planuitwerking van PHS hebben gemeente Boxtel, 

ProRail en het ministerie van IenM het gezamenlijk 

onderzoek opgepakt.    

Beeld van de dubbele overweg Tongersestraat

Beeld van de dubbele overweg Tongersestraat
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Betrokken partijen
Partners

 � Gemeente Boxtel, ProRail en het ministerie van 

IenM zijn gezamenlijk opdrachtgever . Gemeente 

Boxtel en ProRail respectievelijk als weg- en 

spoorwegbeheerder en het ministerie van IenM als 

opdrachtgever van PHS.

 � De provincie Noord-Brabant is indirect betrokken 

en wordt in het kader van PHS en als mogelijke 

subsidieverstrekker geïnformeerd over de 

voortgang.

adviseurs

 � Royal HaskoningDHV is opdrachtnemer en 

verantwoordelijk voor de variantontwikkeling, 

-beoordeling en -afweging. Doelstelling is om deze 

helder en herleidbaar te laten plaatsvinden en te 

rapporteren.

 � Movares maakt als adviseur voor ProRail ontwerp en 

kostenraming van de spoorkruisende delen.

 � Goudappel-Coffeng is betrokken als verkeerskundig 

adviesbureau. Verkeersgegevens zijn berekend 

met het statisch regionale verkeersmodel GGA 

‘s-Hertogenbosch. 

Voortraject
Het traject om te komen tot een oplossing van de 

problematiek is tot dusver aangepakt in een drietal 

studies: 

 � Probleemanalyse verkeerssituatie t.p.v. dubbele 

overweg Tongersestraat (Goudappel-Coffeng, 26 

maart 2013). Een volledige en integrale analyse 

van de verkeersproblematiek. De probleemanalyse 

vormt de probleemstelling van alle aansluitende 

publicaties. Ook de doelstellingen van deze studie 

zijn gebaseerd op de probleemanalyse (zie bijlage 2 

‘Probleemanalyse Goudappel-Coffeng’).  

 � Burgerparticipatietraject (2012-2013). Een proces 

dat in opdracht van ProRail in gezamenlijk initiatief 

met de gemeente Boxtel en het ministerie van 

IenM is uitgevoerd met inbreng van Movares en 

Goudappel-Coffeng (zie bijlage 3 ‘Posters van twee 

nader uit te werken oplossingsrichtingen uit het 

burgerparticipatietraject’).

 � Value Engineering door Movares (2010-2011) in 

opdracht van ProRail en in samenwerking met 

Provincie Noord-Brabant, ProRail, ministerie van 

IenM en gemeente Boxtel.

Opdracht Royal HaskoningDHV 
De gemeenteraad van Boxtel heeft op basis van het 

resultaat uit het burgerparticipatietraject en onder 

kennisname van de position paper van ProRail en het 

ministerie van IenM op 23 april 2013 de keuze gemaakt 

om 2 van de aangereikte oplossingsrichtingen uit het 

burger participatie traject verder uit te werken. Deze 

twee oplossingsrichtingen worden nader toegelicht in 

paragraaf 2.1. Bij amendement heeft de gemeenteraad 

daarbij bevestigd dat de verbindingsweg Ladonk 

- Kapelweg (VLK) in elk geval onderdeel is van de 

oplossing van de problematiek rondom de dubbele 

overweg en bepaald dat de overlast in de Baronie straat 

en omgeving niet mag toenemen (zie ook bijlage 5 

‘Raadsbesluit en amendement 23 april 2013’). 

Royal HaskoningDHV heeft van de gemeente Boxtel, het 

ministerie van IenM en ProRail de opdracht gekregen 

om dit nader te verrichten onderzoek uit te voeren 

en voor beide oplossingsrichtingen varianten te 

ontwikkelen, te optimaliseren en te trechteren tot één 

voorkeursvariant per oplossingsrichting. Op basis van 

de resultaten uit dit nader onderzoek zal besluitvorming 

plaatsvinden over de gewenste voorkeursvariant. De 

oplossings richting die uiteindelijk de voorkeur van 

alle betrokken partijen krijgt, wordt in het MER en OTB 

Meteren-Boxtel opgenomen.
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Bestaande situatie AnnastraatBeeld van de Tongersestraat

Bestaande kruising Tongersestraat, Van Hornstraat en Breukelsestraat Zicht vanaf de dubbele spoorwegovergang richting het station Boxtel
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ook als integraal onderdeel van de oplossing van de 

verkeersproblematiek rondom de dubbele overweg in 

de Tongersestraat. 

Maatregelen aan de overwegen Kapelweg en d’Ekker 

zijn onderdeel van de VLK en dus meegenomen in 

deze studie. Een eventuele definitieve sluiting van 

de tijdelijk opgeheven overweg Bakhuisdreef kan 

onderdeel zijn van de planvorming.

OPtimalisatie aankOndiging sPrintertreinen

Een van de maatregelen die genoemd is in het 

burgerparticipatietraject is het doorvoeren van 

een technische aanpassing in de aankondiging van 

sprintertreinen. Deze gewijzigde aankondiging 

verkort de gemiddelde sluitingstijd per sluiting van de 

spoorwegovergang. Deze maatregel is niet afhankelijk 

van de gekozen variant. ProRail is voornemens 

deze maatregel uit te voeren. De effecten van deze 

maatregel zijn onvoldoende om de probleemsituatie 

op de dubbele overweg te laten verdwijnen.

Relevante ontwikkelingen
Naast deze aanpak van de problematiek van de 

dubbele overweg spelen er nog de volgende relevante 

ontwikkelingen in de gemeente Boxtel:.

verbindingsweg ladOnk - kaPelweg

Vanwege de leefbaarheid in Kalksheuvel en vanwege 

de problematiek rond de dubbele overweg in de 

Tongersestraat werkt de gemeente Boxtel reeds aan  

de planvorming van de Verbindingsweg Ladonk-

Kapelweg (VLK). Het ontwerp bestemmingsplan 

van de Verbindings  weg Ladonk-Kapelweg is op 15 

augustus 2013 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Na realisatie van deze verbindingsweg loopt de 

westelijke ontsluiting van het bedrijventerrein Ladonk 

niet langer meer door buurtschap Kalksheuvel 

en langs de dubbele overweg, maar over deze 

verbindingsweg. De VLK leidt tot een vereenvoudiging 

van de verkeerssituatie rondom de dubbele overweg 

en daarmee tot een afname van de problematiek 

rondom de dubbele overweg in de Tongersestraat. 

De VLK is daarom integraal onderdeel van de beide 

uit te werken oplossingsrichtingen. De gemeente 

Boxtel beschouwt een financiering van de VLK dan 

duits lijntje

De provincie Noord-Brabant voert een studie uit naar 

de haalbaarheid van het reactiveren van het “Duits 

lijntje”  ten zuiden van de Keulse baan. Of, wanneer, en 

in welke omvang spoorverkeer plaats zal vinden op dit 

Duits lijntje is ten tijde van deze studie niet bekend. 

Gezien deze onduidelijkheid wordt geen rekening 

gehouden met reactivering van het Duits lijntje.

Tracé Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)

1.3 Relevante ontwikkelingen
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 � moet getoetst worden op beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid en veiligheid van het spoor voor 

treinreizigers;

 � moet passen binnen binnen de door het Rijk 

gestelde financiële randvoorwaarden: 50% 

co-financiering en gemaximaliseerde financiële 

bijdrage vanuit het Rijk.  

De mate van co-financiering vanuit PHS zal 

afhankelijk zijn van de mate waarin de gevonden 

oplossing tegemoet komt aan de doelstellingen van 

PHS;

 � dient een totaaloplossing in te houden. Daarop 

wordt de financiering en de effectbeoordeling 

gebaseerd. Gefaseerde uitvoering van de 

maatregelen kan onderzocht worden.

De doelstellingen en randvoorwaarden zijn 

vertaald in beoordelingscriteria voor de toetsing 

van verschillende hoofdvarianten (zie paragraaf 3.1 

‘Hoofdvarianten en beoordelingscriteria’).

Doelstelling en randvoorwaarden
dOelstelling

De partners in het project, te weten gemeente 

Boxtel, ministerie van IenM en ProRail hebben in het 

voortraject elk hun belangen gedeeld en de volgende  

gezamenlijke doelstelling geformuleerd:

Het vinden van een duurzame en robuuste 
oplossing voor de knelpuntsituatie rond de 
dubbele overweg.

randvOOrwaarden

Bij de doelstelling zijn door de betrokken partners de 

volgende randvoorwaarden van toepassing verklaard. 

Deze randvoorwaarden spelen ook een belangrijke rol 

in de onderlinge afweging van varianten binnen een 

oplossingsrichting en in de eindafweging.

De gevonden oplossing:

 � moet passen binnen het GVVP3 van Boxtel;

 � mag geen toename van het aantal overwegen 

omvatten (bij voorkeur afnemen); 

3 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan,  
gemeente Boxtel, november 2008

Schematische weergave proces van variantenontwikkeling, 

optimalisatie en trechtering

1.4 Doelstelling en randvoorwaarden
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 � Ruimtelijke effecten

 Na deze afweging resteert er 1 uitgewerkte voorkeurs-

variant per oplossingsrichting. De twee en drie hoofd-

varianten per oplossingsrichting, de twee uitgewerkte 

voorkeursvarianten en de afwegingen in deze stap 

staan in hoofdstuk 3.

staP 3: eindafweging

In stap 3 zijn de voor- en nadelen van de uitgewerkte 

voorkeursvarianten per oplossingsrichting in beeld 

gebracht. De kostenramingen van de uitgewerkte 

voorkeursvarianten worden nader uitgewerkt en de 

mogelijkheden voor fasering worden onderzocht.

De beoordeling in stap 3 is input voor het keuzeproces 

om te komen tot een voorkeursvariant. De uitgewerkte 

kostenramingen, de afwegingen met betrekking tot 

faserin en de uitgewerkte voorkeursvarianten en voor- 

en nadelen per uitgewerkte voorkeursvariant zijn 

omschreven in hoofdstuk 4.

maatregelen te kunnen mitigeren. 

 Vervolgens zijn deze varianten getoetst op 

verkeerskundige effecten, functionaliteit overig 

verkeer en civieltechnische haalbaarheid om door 

middel van een eerste optimalisatie en trechtering uit 

te komen op twee respectievelijk drie hoofdvarianten 

per oplossingsrichting. 

De belangrijkste afwegingen en de resultaten van deze 

stap zijn omschreven in dit hoofdstuk. Alle ontworpen 

varianten en de afwegingen van optimalisatie en 

trechtering in deze stap zijn omschreven in bijlage 6.

staP 2: integrale variantenafweging Per 
OPlOssingsrichting

De twee en drie hoofdvarianten per oplossingsrichting 

zijn vervolgens in stap 2 met elkaar vergeleken op 

basis van vijf hoofdcriteria met onderlinge subcriteria. 

Deze criteria zijn gebaseerd op de doelstelling en 

randvoorwaarden van het project. Het betreft de 

hoofdcriteria:

 � Oplossend vermogen / verkeerskundige effecten

 � Financiën

 � Beleidskader

 � Leefbaarheid

Aanpak en werkwijze
In een proces van variantontwikkeling, optimalisatie 

en trechtering zijn de oplossingsrichtingen met 

elkaar vergeleken om te komen tot 1 uitgewerkte 

voorkeurs    variant per oplossingsrichting. De voor- en 

nadelen van de uitgewerkte voorkeursvarianten 

worden in deze rapportage uitgebreid toegelicht. 

Op basis van deze informatie kan een onderbouwd 

en gedragen besluit worden genomen het vinden 

van een duurzame en robuuste oplossing voor de 

knelpuntsituatie rond de dubbele overweg. Het proces 

om te komen tot een voorkeurs variant is doorlopen 

in drie stappen (zie ook schema pagina 12). In elke 

stap is er gestreefd naar een helder en herleidbaar 

keuzeproces.

staP 1: OntwerP en selectie varianten

In een eerste stap zijn zes respectievelijk acht varianten 

ontworpen binnen de 2 oplossingsrichtingen 

uit het burger participatie traject. Varianten zijn 

aangereikt door betrokkenen in het voorafgaande 

burgerparticipatietraject en/of worden ontworpen 

om kansrijke ideeën voor optimalisatie te toetsen 

en eventuele ongewenste neveneffecten van 

1.5 Aanpak en werkwijze
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Oplossingsrichting CV9: Tunnel Tongersestraat 

(bron: burgerparticipatietraject. Zie ook bijlage 3)

Oplossingsrichting B14/B15: Omleiding

(bron: burgerparticipatietraject. Zie ook bijlage 3)

Tracé Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK)



15Gemeente Boxtel  | Nadere uitwerking PHS - Dubbele overweg Tongersestraat oktober 2013

2. Ontwerp en selectie varianten 

Twee oplossingsrichtingen en varianten
De gemeenteraad van Boxtel heeft op 23 april 

2013 de keuze gemaakt om 2 van de aangereikte 

oplossingsrichtingen uit het burger participatie traject 

verder uit te werken. Door de gemeenteraad zijn bewust 

twee uiteenlopende oplossingsrichtingen gekozen, 

die zich onderscheiden in de wijze waarop het spoor 

wordt gekruisd in combinatie met aanpassingen van de 

lokale wegenstructuur. Doel is om de effecten van beide 

oplossingsrichtingen in beeld te brengen en onderling te 

vergelijken. 

 De twee gekozen oplossings richtingen zijn:

tunnelvarianten cv9
Oplossingsrichting CV9 gaat uit van de realisatie van een 

verbindingsweg tussen bedrijventerrein Ladonk en de 

Kapelweg (VLK) en een tunnel voor fiets- en auto verkeer 

op de plaats van de huidige overweg Tongerse straat. 

De problematiek van de dubbele overweg wordt 

opgelost doordat de overwegen worden opgeheven 

en vervangen door een tunnel. De verkeers structuur 

van de kern Boxtel blijft gelijk aan de bestaande situatie 

omdat verkeer gebruik blijft maken van de route over de 

Tongerse straat (maar dan door het spoor ongelijkvloers 

te passeren).

De varianten binnen deze oplossingsrichting verschillen 

van elkaar in de lengte van de toerit aan de westzijde 

en oostzijde en in de wijze van aansluiten op de 

bestaande wegenstructuur. De varianten binnen deze 

oplossingsrichting worden verder verduidelijkt in bijlage 

6 ‘Toelichting stap 1: Ontwerp en selectie varianten’.

Omleidingsvarianten b14/b15
Oplossingsrichting B14/B15 gaat uit van de realisatie 

van een verbindingsweg tussen bedrijventerrein Ladonk 

en de Kapelweg (VLK), het opheffen van één of beide 

overwegen op de Tongersestraat en het aanpassen 

van de wegenstructuur van Boxtel. Het opheffen van 

beide overwegen wordt vanuit PHS als belangrijk 

gezien om het risico op verstoring van de treindienst bij 

hoogfrequent spoorvervoer te minimaliseren.

De varianten binnen deze oplossingsrichting verschillen 

van elkaar in het sluiten van één of beide overwegen en 

in de aanpassingen aan de bestaande wegenstructuur. 

De varianten binnen deze oplossingsrichting worden 

verder verduidelijkt in bijlage 6.

verbindingsweg ladOnk-kaPelweg (vlk)
De VLK is integraal onderdeel van de beide uit te 

werken oplossingsrichtingen. In de kostenraming en 

de effectbeoordeling is uitgegaan van sluiting van 

de overweg Kapelweg en een vernieuwing  van de 

gelijkvloerse overweg d’Ekker zoals in het voorlopig 

ontwerp van de VLK (zie bijlage 1). Een eventuele 

definitieve sluiting van de tijdelijk opgeheven overweg 

Bakhuisdreef kan onderdeel zijn van de planvorming.

Werkwijze stap 1
In een eerste stap zijn veertien varianten ontworpen 

binnen de 2 oplossingsrichtingen uit het burger  -

participatie  traject. Varianten binnen de oplossings-

richtingen zijn aangereikt door betrokkenen in het 

voorafgaande burger participatie traject en/of worden 

ontworpen om kansrijke ideeën voor optimalisatie te 

toetsen en eventuele ongewenste neveneffecten te 

kunnen mitigeren.  Vervolgens zijn binnen stap 1 de 

ontworpen varianten getoetst op verkeers kundige 

effecten, functionaliteit overig verkeer en civiel-

technische haalbaarheid.  Met deze toetsing wordt in 

een eerste proces van optimalisatie getrechterd naar 2-3 

hoofd varianten per oplossingsrichting. 

De belangrijkste afwegingen en de resultaten van deze 

stap zijn omschreven in dit hoofdstuk. Alle ontworpen 

varianten en de afwegingen van optimalisatie en 

trechtering in deze stap zijn omschreven in bijlage 6.

2.1 Inleiding
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Schetsontwerp oostelijke toerit tunnelvarianten CV9

Tongersestra
at

v. H
ornstr.

Tunnel CV9

Breukelsestraat

Br
ug

st
ra

at

Beeld van de Molengraafseweg in de bestaande situatie.

Tekeningen van twee onderzochte varianten. Afbeeldingen van alle 

onderzochte varianten zijn opgenomen in bijlage 6.

Onderzochte variant CV9 4: Aanleg VLK en Tunnel Lang-Lang met knip

vlk

Onderzochte variant CV9 1a: Aanleg VLK en Tunnel Kort-Kort

vlk
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verkeer voor de kruising in de tunnel.  Het ontwerp 

voor de oostelijke aansluiting van de tunnel is te 

zien in de tekening rechtsboven op pagina 16. De 

gemaakte afwegingen worden nader toegelicht in 

bijlage 6.

aansluiting fietsverkeer OP tOngeren

Vanwege de beschikbare ruimte en de veiligheid van 

het fietsverkeer wordt de aansluiting van de weg 

Tongeren op de tunnel uitgevoerd met een trap voor 

voetgangers gecombineerd met een fietsgoot.

OPtimalisatie westelijke tOerit

Twee mogelijke varianten voor de westelijke toerit 

van de tunnel zijn onderzocht. Een korte variant van 

de toerit die via de Molengraafseweg aansluit op de 

Kapelweg in buurtschap Kalksheuvel en een lange 

variant van de toerit die aansluit op de Mijlstraat in 

bedrijventerrein Ladonk. Om te komen tot een goede 

afweging is meer informatie nodig. Beide varianten 

worden verder onderzocht in stap 2.

 In verband met de gewenste beschikbaarheid van 

de tunnel voor alle hulpdiensten is de hoogte van de 

tunnel vastgesteld op 4,20 meter. 

kniP in de van hOrnstraat

Uit de analyse van verkeers kundige effecten in stap 

1 blijkt dat alle varianten van de oplossingsrichting 

CV9 leiden tot een toename van autoverkeer in 

het centrum van Boxtel. Om te zorgen dat deze 

verkeersstroom zo veel mogelijk gebruik maakt van 

daartoe bestemde wegen zijn diverse varianten 

onderzocht van aansluitingen van de oostelijke toerit 

op de aangrenzende wegen structuur. 

Uit de vergelijking van de varianten blijkt dat de 

varianten met een knip in de Van Hornstraat leiden 

tot de kleinst mogelijke toename van autoverkeer in 

woonstraten. De toename van verkeer in woonstraten 

blijft in deze varianten beperkt tot de Breukelsestraat 

en het westelijke deel van de Baroniestraat. 

Ook vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is 

het wenselijk om een knip in de Van Hornstraat toe 

te passen. Met een knip in de Van Hornstraat sluit 

de tunnel aan op een bocht in plaats van op een 

T-splitsing waardoor er geen sprake is van wachtend 

Hoofdpunten optimalisatie en trechtering CV9
OOstelijke tOerit en tunnelhOOgte

De fysieke inpassing van de oostelijke toerit van 

de tunnel en de aansluiting van de oostelijke 

toerit op de aangrezende wegenstructuur zijn een 

belangrijk aandachts punt geweest in het proces 

van variantenontwikkeling en optimalisatie van 

oplossingsrichting CV9. 

Aan de oostzijde van het spoor is er weinig ruimte 

beschikbaar om de benodigde lengte voor de toerit 

van de tunnel fysiek in te passen. Het is noodzakelijk 

om de oostelijke toerit voor autoverkeer uit te voeren 

met een hellingspercentage van 7%. Alternatieve 

maatregelen die nodig zijn om een tunnel meteen 

minder steil hellingspercentage te kunnen realiseren 

zoals doorsteek van de toerit tot aan de Annastraat 

en het mogelijke verhogen van het spoor zijn in 

stap 1 onderzocht op verkeers kundige effecten, 

functionaliteit overig verkeer en civiel technische 

haalbaarheid. Alternatieven blijken niet of minder 

goed te voldoen aan de doelstellingen van het project. 

De gemaakte afwegingen worden nader toegelicht 

in bijlage 6 ‘Toelichting stap 1: Ontwerp en selectie 

varianten’. 

2.2 Optimalisatie & trechtering CV9
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Schetsontwerp CV9 Variant 1b: Tunnel Kalksheuvel-Centrum Tongersestraat Schetsontwerp CV9 Variant 2b: Tunnel Ladonk-Centrum Tongersestraat
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 � Met een aansluiting voor fietsers en voetgangers op 

de Kapelweg via de Molengraafseweg.

cv9 variant 2b

Aspecten specifiek voor CV9 variant 2b:

 � Aanleg Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK);

 � De aanleg van een tunnel voor autoverkeer, 

fietsers en voetgangers van de Mijlstraat naar de 

Breukelsestraat (lang-kort);

 � Aan de westzijde een lange toerit die aansluit op de 

Mijlstraat-Ladonkseweg;

 � Inclusief brug over Smalwater;

 � Met een aansluiting voor fietsers en voetgangers op 

de Molengraafseweg en de Mijlstraat.

 � Verbreden brug Breukelsestraat over Smalwater en 

aanpassen wegtracé voor verkeersveilige aansluiting 

(inclusief aankoop voortuinen); 

 � Oostzijde korte toerit met een hellingspercentage 

voor autoverkeer van 7%;

 � Westzijde in beide varianten een toerit met een 

hellingspercentage van 5% voor autoverkeer. 

 � Twee-richtingen fietspad aan noordzijde tunnel, 

tunnelhoogte h 2,60 m.;

 � Hellingspercentage fietsverkeer 5% aan beide zijden.

 � Fietsaansluiting vanuit de tunnel op de weg 

Tongeren wordt uitgevoerd d.m.v. een trap met 

fietsgoot.

cv9 variant 1b

Aspecten specifiek voor CV9 variant 1b:

 � De aanleg van een tunnel voor autoverkeer, 

fietsers en voetgangers van de Kapelweg naar de 

Breukelsestraat (kort-kort);

 � Aan de westzijde een korte toerit met lus die via de 

Molengraafseweg aansluit op de Kapelweg;

 � Inclusief benodigde aanpassingen aan de 

Molengraafseweg;

Twee gekozen hoofdvarianten CV9
Dit proces van optimalisatie en trechtering 

heeft geleid tot twee hoofdvarianten binnen de 

oplossingsrichting CV9 met de onderstaande 

specificaties. Deze twee hoofdvarianten worden verder 

onderzocht in een integrale variantenafweging per 

oplossingsrichting in stap 2.

algemene sPecificaties hOOfdvarianten cv9

 � Aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 

(VLK);

 � Opheffen van beide gelijkvloerse overwegen op de 

Tongersestraat;

 � De aanleg van een tunnel iets ten zuiden van de 

Tongersestraat;

 � Tunnelhoogte voor autoverkeer is 4,20 meter;

 � Tunnel is niet toegankelijk voor vrachtverkeer en wel 

toegankelijk voor alle hulpdiensten;

 � Aan de oostzijde een korte toerit met een bocht die 

aansluit op de Breukelsestraat met een knip voor 

autoverkeer in de Van Hornstraat;

 � Aan de oostzijde toegankelijk voor fietsers 

en voetgangers vanuit de Breukelsestraat, 

Tongersestraat en de Van Hornstraat;
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Schetsontwerp maatregelen Keulsebaan

2.2 Optimalisatie & trechtering B14/B15

maatregelenPakket keulsebaan
 - Ombouw kruispunt Eindhovenseweg (de Goor) tot een met 

verkeerslichten geregeld kruispunt.
 - Ombouw kruispunt Parallelweg Zuid - Oirschotseweg (Everbos) 

tot een turborotonde of met verkeerslichten geregeld kruispunt 
(ook afhankelijk van de benodigde ruimte voor een turborotonde, 
inpassing extra rijstroken aan zijde tunnel spoor).

 - Capaciteitsuitbreiding Keulsebaan naar 2x2 rijstroken tussen kruis-
punt Keulsebaan – Parallelweg Zuid (Everbos) en aansluitingen A2.

 - Omleggen Oirschotseweg en aansluiten op kruispunt Keulsebaan - 
Parallelweg Zuid (Everbos).

OPwaardering keulsebaan

Uit de toets op verkeerskundige 

effecten blijkt dat opwaardering van 

de Keulsebaan naar 2x2 rijbanen 

vanaf de aansluiting Parallelweg-

Zuid tot en met de aansluitingen op 

de A2 in alle omleidingsvarianten 

noodzakelijk is om de 

bereikbaarheid van bedrijven-

terrein Ladonk te garanderen. De 

verhouding tussen intensiteit en 

capaciteit is op deze wegvakken 

in de onderzochte varianten in de 

ochtendspits en avondspits groter 

dan 0,80 (indicatie voor maximale 

capaciteit). Daarbij komt dat in de 

omleidings varianten de Keulsebaan 

de enige mogelijke oostelijke ontsluiting wordt van 

bedrijventerrein Ladonk. Daarmee neemt het relatieve 

belang van de Keulse baan als ontsluitingsweg toe en 

is in het geval van filevorming op de Keulsebaan het 

effect op de totale verkeersstructuur van Boxtel groter. 

Het is mogelijk om een goede verkeersafwikkeling 

te behouden op de gehele Keulsebaan door in alle 

omleidings varianten de kruispunten en de rijbanen 

Hoofdpunten optimalisatie & trechtering B14/B15
Oplossingsrichting B14/B15 gaat uit van de realisatie 

van een verbindingsweg tussen bedrijventerrein 

Ladonk en de Kapelweg (VLK), het opheffen van één 

of beide overwegen op de Tongersestraat en het 

aanpassen van de wegenstructuur van Boxtel. Het 

opheffen van beide overwegen wordt vanuit PHS 

als belangrijk gezien om het risico op verstoring van 

de treindienst bij hoogfrequent spoorvervoer te 

minimaliseren. De varianten binnen deze oplossings-

richting verschillen van elkaar in het sluiten van één 

of beide overwegen en in de aanpassingen aan de 

bestaande wegenstructuur. 

vlk
Voor de omleidingsvarianten is de aanleg van de 

Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK) essentieel. 

Door het sluiten van één of beide overwegen neemt 

het aantal verbindingen tussen het centrum van 

Boxtel  en bedrijventerrein Ladonk af. Met de aanleg 

van de VLK ontstaat er een alternatieve toegang 

tot het bedrijventerrein. Door de aanleg van de VLK 

wordt het mogelijk om opties te beschouwen waarbij 

overwegen opgeheven worden zonder aanleg van een 

tunnel voor autoverkeer.
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te verbreden vanaf de aansluiting Parallelweg-Zuid 

tot en met de aansluitingen op de A2. De capaciteit 

van de spoorwegonderdoorgang is op rijbaanniveau 

voldoende wanneer de rotondes aan beide zijden van 

de deze tunnel voldoende capaciteit hebben.

fietsverbinding kalsheuvel - bOxtel

Bij alle omleidingsvarianten (B14/B15) is een 

verbinding noodzakelijk voor fietsers en voetgangers 

tussen de buurtschappen Kalksheuvel, Tongeren 

en Boxtel Centrum om te voorzien in voldoende 

bereikbaarheid en leefbaarheid. De beste variant 

hiervoor is een tunnel op de locatie van de 

Tongersestraat. Het behouden van een gelijkvloerse 

oversteek voor fietsers op de Tongersestraat is in strijd 

met de doelstellingen van PHS en een fietstunnel 

op de locatie Baroniestraat is duurder en geeft geen 

ontsluiting voor buurtschap Tongeren. 

behOuden verbinding tOngeren - centrum 
bOxtel

Uit de analyse van verkeers kundige effecten in stap 

1 blijkt dat de B14/B15 varianten met een sluiting 

van beide overwegen leiden tot een afname van 

de bereikbaarheid voor autoverkeer. Om dit effect 

te mitigeren is de mogelijkheid bekeken om de 

verbinding tussen de weg Tongeren en het centrum 

van Boxtel in stand te houden. In combinatie met 

een aansluiting van de weg Tongeren op de VLK 

onstaat er zo een alternatieve verbinding tussen 

het centrum van Boxtel en bedrijventerrein Ladonk 

over de weg Tongeren en de VLK. Deze varianten zijn 

verkeerskundig interessant om verder te onderzoeken. 

Het in stand houden van de verbinding tussen de 

weg Tongeren en het centrum van Boxtel is mogelijk 

door de overweg in de spoorlijn van/naar Den Bosch 

gelijkvloers open te houden of door de aanleg van een 

tunnel met een bocht van het centrum van Boxtel naar 

de Tongersestraat. 

De variant waarin slechts één overweg wordt gesloten 

(B14/B15 variant 4) voldoet niet aan de doelstellingen 

van PHS. In stap 2 moet in de afweging meegenomen 

worden dat de mate van co-financiering vanuit PHS 

afhankelijk zal zijn van de mate waarin de gevonden 

oplossing tegemoet komt aan de doelstellingen van 

PHS. De variant met een tunnel met bocht (B14/B15 

variant Extra) voldoet wel aan de doelstellingen van 

PHS en is fysiek inpasbaar. Beide varianten leiden 

tot een betere bereikbaarheid en worden verder 

onderzocht in stap 2 naast de variant met een sluiting 

van beide overwegen (B14/B15 variant 6). 

aansluiting weg tOngeren OP de vlk
Alle omleidingsvarianten geven een verkeers toename  

in het buitengebied rond het buurtschap Tongeren. 

Om het centrum van Boxtel te ontzien, om de bereik-

baarheid te verbeteren en om te zorgen dat het 

autoverkeer in het buitengebied gebruik maakt van de 

daarvoor bestemde VLK is er voor gekozen om in alle 

varianten de weg Tongeren aan te sluiten op de VLK en 

om maatregelen uit te voeren aan de weg Tongeren 

om de verkeersveiligheid te vergroten.

Schetsontwerp aansluiting Tongeren-VLK

Overweg  

d’Ekker
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Overzichtskaart B14/B15 Variant 6: Omleiding Zuidelijke Randweg (beide overwegen gesloten) Schetsontwerp B14/B15 Variant 4: (overweg Den Bosch gelijkvloers)

Schetsontwerp B14/B15 Variant Extra:  (overweg Den Bosch ongelijkvloers)
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 � Opwaardering Keulsebaan naar 2x2 rijstroken vanaf 

de Parallelweg-Zuid tot en met aansluitingen A2;

 � Aanleg van een tunnel voor autoverkeer, fietsverkeer 

en voetgangers onder de spoorlijn Den Bosch;

 � Aanleg van een tunnel voor fietsverkeer en 

voetgangers onder de spoorlijn van/naar Tilburg;

 � Tunnelhoogte voor autoverkeer is 4,20 meter. 

Tunnel is niet toegankelijk voor vrachtverkeer en wel 

toegankelijk voor alle hulpdiensten;

 � Hellingspercentage autoverkeer oostzijde 7%, 

westzijde 5%;

 � Hellingspercentage fietsverkeer 5%;

 � Twee-richtingen fietspad aan zuidzijde tunnel, 

tunnelhoogte h 2,60 m. 

 � Omleiding Keulsebaan in combinatie met het in 

stand houden van de verbinding tussen de weg 

Tongeren en het centrum van Boxtel; 

 � Aanpassingen Tongeren met aanleg vrijliggend 

fietspad, fietssuggestiestroken en aansluiting op 

VLK;

 � Opwaardering Keulsebaan naar 2x2 rijstroken vanaf 

de Parallelweg-Zuid tot en met aansluitingen A2;

b14/15 extra variant

 � Aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 

(VLK);

 � Opheffen van beide gelijkvloerse overwegen op de 

Tongersestraat. 

 � Overweg Den Bosch wordt ongelijkvloers gemaakt 

door middel van een tunnel met bocht van de 

Tongersestraat naar de weg Tongeren;

 � Omleiding Keulsebaan in combinatie met het in 

stand houden van de verbinding tussen de weg 

Tongeren en het centrum van Boxtel;

 � Aanpassingen Tongeren met aanleg vrijliggend 

fietspad, fietssuggestiestroken en aansluiting op 

VLK;

Specificaties drie hoofdvarianten B14/B15
Op basis van de eerste optimalisatie en trechtering is 

het aantal omleidingsvarianten getrechterd tot 3. De 

verder te onderzoeken varianten zijn;

b14/15 variant 6

 � Aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 

(VLK);

 � Opheffen van beide gelijkvloerse overwegen op de 

Tongersestraat 

 � Omleiding van verkeer over de Keulsebaan;

 � Aanpassingen Tongeren met aanleg vrijliggend 

fietspad, fietssuggestiestroken, keerlus en 

aansluiting op VLK;

 � Opwaardering Keulsebaan naar 2x2 rijstroken vanaf 

de Parallelweg-Zuid tot en met aansluitingen A2;

b14/15 variant 4

 � Aanleg van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg 

(VLK);Opheffen van de overweg Tilburg en 

gelijkvloers openhouden van de overweg Den 

Bosch; 
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Overzicht resultaat stap 1: Twee & drie hoofdvarianten per oplossingsrichting

 � Verkeerstunnel Tongersestraat 

Mijlstraat-Breukelsestraat;

 � Opheffen bestaande overwegen;

 � Aanleg VLK;

Specificaties verkeerstunnel:

 � Met oostelijke toerit richting 

Breukelsestraat en knip in de Van 

Hornstraat. NB: helling 7% en 

doorgaande weg 30 km/h.;

 � Verbreden brug Breukelsestraat en 

aankoop voortuinen;

 � Met westelijke aansluiting op 

Mijlstraat incl. brug over Smalwater;

 � Tunnelhoogte 4,20 meter;

 � Incl. fietspad in tunnel met fietstrap 

naar Tongeren en fietsaansluiting op 

Molengraafseweg en Mijlstraat;

 � Verkeerstunnel Tongersestraat 

Kapelweg-Breukelsestraat;

 � Opheffen bestaande overwegen;

 � Aanleg VLK;

Specificaties verkeerstunnel:

 � Met oostelijke toerit richting 

Breukelsestraat en knip in de Van 

Hornstraat. NB: helling 7% en 

doorgaande weg 30 km/h.;

 � Verbreden brug Breukelsestraat en 

aankoop voortuinen;

 � Westelijke aansluiting met lus op 

Kapelweg via Molengraafsweg;

 � Tunnelhoogte 4,20 meter;

 � Incl. fietspad in tunnel met fietstrap 

naar Tongeren en fietsaansluiting op 

Molengraafseweg;

 � Opheffen bestaande overwegen 

lijn Tilburg en Den Bosch en 

omleiding over Keulsebaan;

 � Aanleg VLK;

 � Maatregelenpakket Keulsebaan;

 � Aanpassingen aan de weg 

Tongeren met aanleg vrijliggend 

fietspad, fietssuggestiestroken, 

keerlus en aansluiting op VLK; 

 � Fietstunnel op de Tongersestraat 

met fietstrap naar Tongeren 

en fietsaansluiting op 

Molengraafseweg.

 � Opheffen bestaande overweg 

lijn Tilburg en omleiding over 

Keulsebaan. 

 � Overweg in de lijn Den Bosch 

gelijkvloers handhaven en de 

bestaande verbinding tussen de 

weg Tongeren en het centrum 

behouden;

 � Aanleg VLK;

 � Maatregelenpakket Keulsebaan;

 � Aanpassingen aan de weg 

Tongeren met aanleg vrijliggend 

fietspad, fietssuggestiestroken en 

aansluiting op VLK; 

 � Fietstunnel op de Tongersestraat 

met fietstrap naar Tongeren 

en fietsaansluiting op 

Molengraafseweg.

 � Opheffen bestaande overwegen 

lijn Tilburg en Den Bosch en 

omleiding over Keulsebaan;

 � Tunnel met bocht onder de lijn 

Den Bosch en daarmee in stand 

houden van de verbinding tussen 

de weg Tongeren en het centrum;

 � Aanleg VLK;

 � Maatregelenpakket Keulsebaan;

 � Aanpassingen aan de weg 

Tongeren met aanleg vrijliggend 

fietspad, fietssuggestiestroken en 

aansluiting op VLK; 

 � Fietstunnel op de Tongersestr. 

met fietsaansluiting op Tongeren 

en Molengraafseweg;

CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 
Variant 6

B14/B15 
Variant 4

B14/B15 
Variant Extra
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3. Integrale variantenafweging

 � De gevonden oplossing moet passen binnen het 

GVVP van Boxtel;

 � De gevonden oplossing mag geen toename van het 

aantal overwegen omvatten (bij voorkeur afnemen);

 � De mate van co-financiering vanuit PHS zal afhankelijk 

zijn van de mate waarin de gevonden oplossing 

tegemoet komt aan de doelstellingen van PHS;

 � De gevonden oplossing moet getoetst worden op 

beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van 

het spoor voor treinreizigers;

4. leefbaarheid;
In dit criterium worden de effecten van de hoofd-

varianten op veiligheid en leefbaarheid in de 

aangrenzende buurten en wijken getoetst. Leefbaarheid 

is een doelstelling uit het GVVP van Boxtel;

5. ruimtelijke effecten.
Dit criterium gaat in op een aantal aanvullende aspecten 

die later ook terug komen in de MER-beoordeling van de 

varianten zoals deze in het Milieu Effect Rapport worden 

uitgewerkt dat in het kader van de PHS door ProRail 

opgesteld wordt voor het spoorwegtraject Meteren – 

Boxtel. (zie ook Hoofdstuk 1) .

1. verkeer / OPlOssend vermOgen;
Dit criterium is een vertaling van de volgende 

doelstelling en randvoorwaarden:

 � Het vinden van een duurzame en robuuste 

oplossing voor de knelpuntsituatie rond de dubbele 

overweg.

 � De gevonden oplossing moet passen binnen het 

GVVP van Boxtel;

 � De gevonden oplossing dient een totaaloplossing 

in te houden. Daarop wordt de financiering en de 

effectbeoordeling gebaseerd. Gefaseerde uitvoering 

van de maatregelen kan onderzocht worden.

2. financiën;
Dit criterium is een vertaling van de volgende 

randvoorwaarde:

 � moet passen binnen binnen de door het Rijk 

gestelde financiële randvoorwaarden: 50% 

co-financiering en gemaximaliseerde financiële 

bijdrage vanuit het Rijk. 

3. beleidskader;
Dit criterium is een vertaling van de volgende 

randvoorwaarden:

Inleiding
De volgende twee en drie hoofdvarianten per 

oplossingsrichting worden in deze stap in een 

integrale varianten afweging met elkaar vergeleken: 

 � CV9 Variant 1b

 � CV9 Variant 2b

 � B14/B15 Variant 6 

 � B14/B15 Variant 4

 � B14/B15 variant Extra

Tekeningen van de hoofdvarianten zijn te zien op pag. 

16 en 20.  De belangrijkste uitgangspunten van de 

hoofdvarianten staan op de linkerpagina. 

De hoofd varianten per oplossingsrichting 

worden getoetst aan de mate waarin de varianten 

beantwoorden aan de doelstellingen en randvoor-

waarden van het project. De doelstellingen en 

rand voor waarden van het project (zie paragraaf 1.4 

p.12) zijn daarvoor vertaald in 5 vijf hoofdcriteria met 

onderlinge subcriteria. 

De referentiesituatie van alle beoordelingen is de 

autonome ontwikkeling tot 2020 inclusief geplande 

ontwikkelingen maar exclusief VLK. De VLK wordt in dit 

onderzoek beschouwd als onderdeel van de twee door 

de gemeenteraad verkozen oplossingsrichtingen. 

3.1 Hoofdvarianten en beoordelingscriteria
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Beoordelingstabel aspect 1: Verkeer oplossend vermogen

Tunnelvarianten  Omleidingsvarianten
CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 variant 6 B14/B15 Variant 4 B14/B15 Variant Extra

Tunnel Kalksheuvel-Centrum Tunnel Ladonk-Centrum Beide overwegen dicht
Overweg den Bosch 

gelijkvloers open

Overweg Den Bosch 

ongelijkvloers

0 0 verkeer / OPlOssend 
vermOgen + + ++

+
Bestaande verbindingen blijven 

in stand, en worden verbeterd. 

Aandachtspunt is daarbij 

doorgaand verkeer door Boxtel.

+
Bestaande verbindingen blijven 

in stand, en worden verbeterd. 

Aandachtspunt is daarbij 

doorgaand verkeer door Boxtel.

Kwaliteit van de 

verbindingen

0
Lange afstand verkeers relaties 

krijgen goed alternatief. Korte 

afstand relaties (Boxtel-Ladonk/

Tongeren/Kalksheuvel) krijgt 

omrijafstand.

+
Bestaande verbindingen blijven 

in stand, en worden verbeterd 

(muv Boxtel Noord - Ladonk). 

Aandachtspunt is doorgaand 

verkeer door Boxtel.

++
Bestaande verbindingen blijven 

in stand, en worden verbeterd 

(muv Boxtel Noord - Ladonk). 

Aandachtspunt is doorgaand 

verkeer door Boxtel.

-
Negatief: aantrekkende werking 

van gebiedsvreemd doorgaand 

verkeer door Boxtel

-
Negatief: aantrekkende werking 

van gebiedsvreemd doorgaand 

verkeer door Boxtel

GVVP: 

Ambities m.b.t. 

verkeersstructuur

+
Opwaardering verkeerstructuur 

/ routing door buitengebied 

Tongeren leidt tot sterke 

verbetering van deze variant

+
Aandacht voor opwaardering 

verkeerstructuur / routing door 

buitengebied Tongeren

+
Aandacht voor opwaardering 

verkeerstructuur / routing door 

buitengebied Tongeren
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van de referentiesituatie (autonome ontwikkeling 

2020 zonder aanleg van de VLK).

asPect 1: bereikbaarheid

kwaliteit van de verbindingen

In de bestaande situatie leiden de wachttijden voor de 

spoorwegovergang tot een grote barrièrewerking van 

het spoor.

Om te toetsen of en in welke mate de varianten 

deze barrièrewerking kunnen verminderen wordt 

de kwaliteit van de verschillende verbindingen 

gescoord. Bij kwaliteit van de verbinding gaat het 

om een kwalitatieve beschouwing op basis van een 

combinatie van de reisafstand (neemt reisafstand 

toe ten opzicht van de referentie), reistijd (neemt 

de reistijd toe ten opzicht van de referentie), en 

geschiktheid van de route (voert de route over 

geschiktere gebiedsontsluitingswegen of wijk-

ontsluitings wegen dan in de referentie). De impact 

verschilt per herkomst – bestemmingsrelatie. Daarom 

zijn in de beoordeling relaties betrokken die beïnvloed 

kunnen worden door een of meerdere varianten, 

en waarop een variant dus onderscheidend kan 

zijn. Het gaat om auto-verbindingen (zes hierna 

Inleiding
In deze paragraaf worden de vijf hoofdvarianten 

getoetst  aan het criterium verkeer / oplossend 

vermogen. Dit criterium gaat in op de mate waarin de 

varianten zorgen voor een goede bereikbaarheid en 

verdeling van verkeer. Verkeer / oplossend vermogen 

wordt getoetst aan de hand van twee subcriteria.  

subcriteria

1. Bereikbaarheid

2. Ambities verkeersstructuur

Criteria
De varianten hebben naast het oplossen van de 

problematiek van de dubbele overweg ook nog 

diverse neveneffecten. In stap 1 is nog geen goed 

beeld ontstaan van de mate waarin de verschillende 

varianten voorzien in een goede bereikbaarheid en 

beantwoorden aan de ambities van de gemeente 

Boxtel op het GVVP. Om hier een goed beeld van te 

krijgen, en om de varianten onderling te kunnen 

vergelijken zijn een aantal criteria geformuleerd. De 

varianten worden in deze paragraaf op deze aspecten 

getoetst. Alle varianten worden getoetst ten opzichte 

eerstgenoemde verbindingen), en  oost-west 

verbindingen voor langzaam verkeer. De gekozen 

relaties zijn tevens gebaseerd op de ambities van de 

gemeente Boxtel met betrekking tot ‘goede interne en 

externe bereikbaarheid van het centrum’  en  ‘goede 

bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijventerrein 

Ladonk’, zoals deze zijn opgenomen in het GVVP. 

Opgemerkt wordt dat een toename van de reistijd 

of reisafstand op een bepaalde relatie nog positief 

kan scoren, wanneer de nieuwe route over daarvoor 

geschikte wegen verloopt op basis van het GVVP.

OnderzOchte verbindingen 
De onderzochte verbindingen zijn (in volgorde van 

belang):

 � Boxtel centrum – Ladonk 

 � Boxtel Noord – Ladonk 

 � Vught/Esch – Ladonk

 � Buurtschappen Tongeren/Kalksheuvel – Boxtel

 � Haaren/Oisterwijk – Boxtel centrum

 � Schijndel – Ladonk/Haaren/Oisterwijk

 � A2 Noord/Sint Michielsgestel – Ladonk

 � Oost-west verbindingen langzaam verkeer

3.2 Verkeer / oplossend vermogen
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Schematische weergave verkeerseffecten CV9 variant 2b

Verschilplot met toe- en afname verkeersintensiteit in deze variant

Schematische weergave verkeerseffecten B14/B15 varianten 4 & extra

Verschilplot met toe- en afname verkeersintensiteit in deze variant

Schematische weergave verkeerseffecten CV9 variant 1b

Verschilplot met toe- en afname verkeersintensiteit in deze variant

Schematische weergave verkeerseffecten B14/B15 variant 6

Verschilplot met toe- en afname verkeersintensiteit in deze variant
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De bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk wordt 

verbeterd door de vernieuwde gelijkvloerse overweg 

d’Ekker en aanleg van de VLK. Vooral verkeer uit 

A2-Noord, Vught, Esch en Haaren profiteert van deze 

variant. De betere bereikbaarheid van Ladonk uit de 

noordwestelijke richtingen heeft als keerzijde dat 

doorgaand verkeer door Boxtel aangetrokken blijft 

worden.

De ambities die gemeente Boxtel nastreeft in het 

verkeersbeleid (GVVP2008-2020) worden voor een 

aantal gebieden bereikt. Dit verschilt per deelgebied.

Zo wordt in het centrum en in de noordelijke 

wijken van Boxtel het verkeer beter gebundeld over 

daartoe gewenste wegen; door het sturen van het 

verkeer wordt Baroniestraat, Van Hornlaan en Ridder 

van Cuijkstraat ontlast, en de route Annastraat-

Achterberghstraat die meer geschikt is, wordt beter 

benut. Hierop scoren de beide varianten iets beter dan 

de referentie. De beide varianten scoren licht positief 

als het gaat om het terugdringen van doorgaand 

verkeer door de kern van Boxtel. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door de aanleg van de VLK. Ook in het 

gebied rond het buurtschap Tongeren is hierdoor 

sprake van verkeerstoenames. De wegen rond het 

 � Kern Boxtel ;

 � Buitengebied Tongeren en Essche Heike;

 � Centrumgebied-Noord;

Om tot een scoring te komen van elk van de varianten 

op bovenstaande ambities wordt naar toe- en of 

afname van de verkeersintensiteiten en doorgaand

verkeer gekeken ten opzichte van de referentiesituatie. 

Dit is gedaan voor verschillende deelgebieden die 

onderscheidend kunnen zijn. Bij de scoring is gebruik

gemaakt van het regionale verkeersmodel, waarbij 

nader is ingezoomd op de gemeente Boxtel. Afnames 

op wegen zoals de Baroniestraat, Van Hornstraat en 

Breukelsestraat leiden bijvoorbeeld tot een positieve 

score, zolang dit geen negatieve gevolgen heeft voor 

de andere straten in de omgeving.

cv9 variant 1b

Door ondertunneling van de overweg Tongersestraat 

wordt de barrièrewerking van de beide sporen 

verminderd. Dit geldt voor elk van de relaties

die gebruik maken van deze overweg. De bestaande 

relaties blijven immers in stand, terwijl de wachttijden 

bij het spoor wordt verkort. De bereikbaarheid van 

Boxtel centrum wordt verbeterd en bestaande korte 

en lange afstand relaties blijven in stand.

ambities verkeersstructuur bOxtel

Alle vijf hoofdvarianten beïnvloeden de 

verkeerssituatie in Boxtel. Deze wijzigingen in de 

verkeerssituatie kan gewenste en ongewenste 

effecten tot gevolg hebben. Bij dit criterium worden 

de verkeerseffecten van de varianten getoetst aan 

de ambities van de gemeente Boxtel zoals deze 

staan verwoord in het gemeentelijke verkeer- en 

vervoersplan 2008 – 2020 (GVVP). Belangrijke ambities 

uit het GVVP die bij de scoring worden betrokken zijn:

 � Het weren van gebiedsvreemd verkeer uit het 

centrum en uit de woongebieden;

 � Terugdringen gebruik auto voor korte (interne) 

ritten;

 � Concentreren van verkeer op wegen van een zo 

hoog mogelijke orde;

 � Verbeteren van de verkeersveiligheid; 

ambities verkeerstructuur bOxtel (tOetsing aan 
gvvP dOelstellingen)
Deze vier ambities worden afzonderlijk getoetst in vier 

gebieden:

 � Gebied buurtschap Kalksheuvel – VLK;

Voor grotere afbeeldingen zie bijlage 7 ‘resultaten verkeersmodel variantenstudie’
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Beoordelingstabel aspect 1: Verkeer / oplossend vermogen

CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 Variant 6 B14/B15 Variant 4 B14/B15 Variant Extra

Tunnel Kalksheuvel-

Centrum
Tunnel Ladonk-Centrum Beide overwegen dicht

Overweg den Bosch 

gelijkvloers open

Overweg Den Bosch 

ongelijkvloers
Bestaande verbindingen blijven 

in stand, en worden verbeterd. 

Aandachtspunt is daarbij 

doorgaand verkeer door Boxtel.

Bestaande verbindingen blijven 

in stand, en worden verbeterd. 

Aandachtspunt is daarbij 

doorgaand verkeer door Boxtel.

Aspect 1:

Kwaliteit van de verbindingen

Lange afstand verkeers relaties 

krijgen goed alternatief. Korte 

afstand relaties (Boxtel-Ladonk/

Tongeren/Kalksheuvel) krijgt 

omrijafstand.

Bestaande verbindingen blijven 

in stand, en worden verbeterd 

(muv Boxtel Noord - Ladonk). 

Aandachtspunt is doorgaand 

verkeer door Boxtel.

Bestaande verbindingen blijven 

in stand, en worden verbeterd 

(muv Boxtel Noord - Ladonk). 

Aandachtspunt is doorgaand 

verkeer door Boxtel.

+ ++ Boxtel centrum - Ladonk -- - -

+ ++ Boxtel Noord - Ladonk - - -

+ + Vught/Esch - Ladonk + + +

0 0 Tongeren / Kalksheuvel - Boxtel -- - -

++ ++ Haaren/Oisterwijk - Boxtel centrum - + ++

+ + Schijndel - Ladonk / Haaren / Oisterwijk + ++ ++

+ + A2 Noord/Sint Michielsgestel - Ladonk ++ ++ ++

++ ++ Oost-west verbindingen langzaam verkeer ++ ++ ++

           
Negatief: aantrekkende werking 

van gebiedsvreemd doorgaand 

verkeer door Boxtel

Negatief: aantrekkende werking 

van gebiedsvreemd doorgaand 

verkeer door Boxtel

Aspect 2 GVVP: 

Ambities m.b.t. verkeersstructuur

Opwaardering verkeerstructuur 

/ routing door buitengebied 

Tongeren leidt tot sterke 

verbetering van deze variant

Aandacht voor opwaardering 

verkeerstructuur / routing door 

buitengebied Tongeren

Aandacht voor opwaardering 

verkeerstructuur / routing door 

buitengebied Tongeren

+ ++ Gebied Kalksheuvel-VLK ++ ++ ++

+ + Doorgaand verkeer door kern Boxtel ++ + +

-- -- Buitengebied Tongeren en Essche Heike -- - -

+ + Centrumgebied-Noord ++ + +

  

tOelichting kleuren

++ Zeer positief effect

+ Positief effect

0 Geen effect of neutraal

- Negatief effect

- - Zeer negatief effect
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b14/b15 variant 6
In B14/B15 variant 6 wordt de overweg Tongersestraat 

opgeheven, en krijgt de Keulsebaan een extra 

rijstrook.

 De sluiting van de overweg scoort negatief op de 

bereikbaarheid van Ladonk en Boxtel centrum vanuit 

de noordoostelijke richtingen. Dit geldt ook voor 

de korte afstand relatie buurtschap Kalksheuvel – 

Boxtel centrum. Door de langzaam verkeerstunnel 

wordt de barrièrewerking voor fietser verminderd. 

Verkeer vanaf (noord)oostelijke richtingen (A2-noord, 

Schijndel) krijgt een betere routing naar Ladonk 

aangeboden vanwege de capaciteitsuitbreiding van 

de Keulsebaan. Het opheffen van de overweg leidt 

er toe dat doorgaand verkeer door Boxtel centrum 

en Boxtel noord naar bedrijventerrein Ladonk 

wordt geminimaliseerd. Ook het gebied rond het 

buurtschap Kalksheuvel profiteert van het opheffen 

van de overweg Tongersestraat. Het  gebied rond 

het buurtschap Tongeren krijgt  meer verkeer te 

verwerken door de maatregelen aan overweg ‘d 

Ekker. Concluderend kan gesteld worden dat deze 

variant voor de lange afstand verkeersrelaties een 

oplossing biedt voor de toenemende barrièrewerking 

in stand, terwijl de wachttijden bij het spoor wordt 

verkort. Deze variant biedt derhalve net als CV9 

variant 1b een oplossing voor het terugdringen van 

de barrièrewerking van het spoor. Ten aanzien van de 

ambities met betrekking tot de verkeersstructuur en 

de terugdringen van doorgaand verkeer, scoort de 

variant ook vergelijkbaar aan CV9 variant 1b. Door de 

langere aansluiting aan de zijde van Ladonk, wordt het 

buurtschap Kalksheuvel relatief rustiger. Dit maakt dat 

CV9 variant 2b iets gunstiger scoort dan CV9 variant 

1b . De conclusie van CV9 variant 1b geldt daarom 

ook voor CV9 variant 2b; de barrièrewerking van 

het spoor en de PHS wordt voor een belangrijk deel 

weggenomen, maar deze variant komt maar  beperkt 

tegemoet aan de ambities van het de gemeente Boxtel 

om doorgaand door Boxtel te voorkomen (zie verder 

conclusie CV9 variant 1b). 

Als aanvullende maatregel voor de beide genoemde 

varianten wordt een knip in de Van de Voortweg 

op de kruising met de Annastraat aanbevolen om 

sluipverkeer ter plaatse te voorkomen.

buurtschap Tongeren zijn te smal en niet geschikt om 

de extra intensiteiten af te kunnen wikkelen. Positief is 

dat het buurtschap Kalksheuvel minder verkeer krijgt 

te verwerken, circa 2.500 mvt/etmaal minder. 

Concluderend kan gesteld worden dat CV9 variant1b 

de barrièrewerking van het spoor voor een belangrijk 

deel wegneemt, maar dat deze variant maar beperkt 

tegemoet komt aan de  ambities van de gemeente 

Boxtel om doorgaand verkeer door Boxtel te 

voorkomen. Het percentage doorgaand verkeer 

neemt weliswaar af, maar vooral de Breukelsestraat 

en Baroniestraat blijven ongeschikt voor hoge 

verkeers intensiteiten. Ook de verkeersintensiteit in de 

Annastraat bereikt zijn maximum. Verdere groei (en 

dus betere benutting van de ondertunneling in deze 

variant) is niet mogelijk door de verkeersstructuur in 

Boxtel zelf. 

cv9 variant 2b

De verkeerseffecten van CV9 variant 2b zijn nagenoeg 

gelijk aan de verkeerseffecten van CV9 variant 1b. 

Enige verschil is de langere aansluiting in CV9 variant 

2b naar Ladonk. De bestaande verkeersrelaties blijven 
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vermogen. Door het behoud van de gelijkvloerse 

overweg ‘Tongersestraat Den Bosch’ is de afname 

van doorgaand verkeer door Boxtel-centrum echter 

beperkt. Daardoor scoort B14/B15 variant 4 minder op 

de ambities van het GVVP dan B14/B15 variant 6

b14/b15 variant  extra

De basis van deze variant is ook weer de capaciteits-

uitbreiding van de Keulsebaan, waardoor evenals in de 

vorige 2 varianten de verkeersrelaties vanaf  (noord)

oostelijke richtingen (A2-noord, Schijndel) een betere 

routing naar Ladonk aangeboden krijgen. Door het 

ondertunnelen van het spoor Den Bosch wordt de 

barrierewerking van dit spoor op een aantal relaties 

beter teruggedrongen dan in B14/B15 variant 4. 

Hierdoor scoort B14/B15 variant Extra  gemiddeld iets 

beter op oplossend vermogen dan B14/B15 variant 4. 

Dit geldt voor de verkeersrelaties Haaren/Oisterwijk 

– Boxtel centrum, A2 Noord/Sint Michielsgestel – 

Ladonk, en Schijndel –Ladonk/Haaren/Oisterwijk. 

Evenals in B14/B15 variant 4 neemt het doorgaand 

verkeer door Boxtel af ten opzichte van de referentie. 

En ook alle wegen in Boxtel centrum en Boxtel Noord 

vertonen een afname. Hierop scoort de variant dus 

positief.

tussen Haaren, Esch en Vught naar Boxtel centrum in 

stand. De relatie tussen Boxtel centrum/noord met 

buurtschap Kalksheuvel en Ladonk wordt wel minder, 

maar relatief goed in stand gehouden door een 

alternatieve route via de weg Tongeren en de VLK.

Het percentage doorgaand verkeer door Boxtel 

vermindert ten opzichte van de referentie. En alle 

wegen in Boxtel centrum en Boxtel Noord vertonen 

een afname. Hierop scoort de variant  positief. In 

het gebied rond het buurtschap Tongeren, en op 

bestaande overwegen Essche Heike/Meezenlaan en 

Leenhoflaan is  sprake van een verkeerstoename. De 

toenames zijn iets minder dan in B14/B15 variant 6. 

Ook in deze variant zijn de toenames voor het gebied 

rond het buurtschap Tongeren te hoog, aangezien de 

bestaande wegen hier niet geschikt voor zijn.

Concluderend kan gesteld worden dat B14/B15 

variant 4 voor de lange afstand verkeersrelaties een 

oplossing biedt voor de barriere werking van het 

spoor, en tevens voor een aantal korte afstand relaties 

(Boxtel – Ladonk en buurtschappen Kalksheuvel/

Tongeren) een alternatief biedt met een relatief 

beperkte omrijafstand. Hierdoor scoort deze variant 

net  iets beter dan B14/B15 variant 6 op oplossend 

van het spoor. Voor de korte afstand relaties 

(tussen Boxtelcentrum en Ladonk) ontstaan voor 

autoverkeer extra omrijroutes. Desondanks scoort 

deze variant  goed op de ambities van de gemeente 

Boxtel met betrekking tot de verkeersstructuur. 

Deze conclusie is voor een belangrijke deel 

ingegeven omdat wegen in Boxtel-centrum (zoals 

Breukelsestraat en Baroniestraat) rustiger worden, 

en verkeersintensiteiten krijgen die beter bij dit type 

wegen past. Dit maakt dat  deze variant positief scoort 

als toekomstvaste variant. 

b14/b15 variant 4
Evenals in B14/B15 variant 6 krijgt verkeer vanaf 

(noord) oostelijke richtingen (A2-noord, Schijndel) een 

betere routing naar Ladonk aangeboden vanwege

de capaciteitsuitbreiding van de Keulsebaan. Door het 

behoud van een gelijkvloerse overweg over het spoor 

naar Den Bosch wordt bij B14/B15 variant 4 een aantal

negatieve effecten van het afsluiten van de overweg 

Tongersestraat (zoals in B14/B15 variant 6) voorkomen. 

Zo blijft het gebied rond het buurtschap Tongeren 

goed verbonden met het centrum van Boxtel, en 

blijven ook de langere afstanden de verbinding 
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Conclusies
CV9 Varianten 1b en 2b bieden een goede oplossing 

als het gaat om het opheffen van de barriere werking 

van het spoor. Deze beide varianten dragen echter

in beperkte mate bij aan het behalen van de ambities 

die de gemeente Boxtel heeft met betrekking tot het 

terugdringen van doorgaand verkeer door de kern van 

Boxtel. Door de aanleg van de VLK  wordt doorgaand 

verkeer door Boxtel iets beperkt. De nieuwe tunnel 

in deze varianten is vooral een oplossing voor lokale 

bereikbaarheidsknelpunten. CV9 Variant 2b scoort 

voor buurtschap Kalksheuvel iets gunstiger, en scoort 

daardoor ook overall iets beter dan CV9 variant 1b.

B14/B15 variant 6 biedt voor de lange afstand 

verkeersrelaties (bereikbaarheid Ladonk) een goede 

oplossing. Voor korte afstand relaties (Boxtel – Ladonk 

en buurtschappen Tongeren/Kalksheuvel) leidt deze 

variant tot extra omrijafstanden. Desondanks scoort 

deze variant goed  op de ambities van de gemeente 

Boxtel met betrekking tot de verkeersstructuur. 

Deze conclusie is voor een belangrijk deel 

ingegeven omdat wegen in Boxtel-centrum (zoals 

Breukelsestraat en Baroniestraat) rustiger worden, 

en verkeersintensiteiten krijgen die beter bij dit type 

wegen past.

In het gebied rond het buurtschap Tongeren, en op 

bestaande overwegen Essche Heike/Meezenlaan en 

Leenhoflaan is  sprake van een verkeerstoename. De 

toenames zijn iets minder dan in B14/B15 variant 6. 

Ook in deze variant zijn de toenames voor het gebied 

rond het buurtschap Tongeren te hoog, aangezien de 

bestaande wegen hier niet geschikt voor zijn.

Concluderend kan worden gesteld dat de uitbreiding 

van de verkeersinfrastructuur in B14/B15 variant Extra 

voor de lange afstand verkeersrelaties een oplossing 

biedt voor de barriere werking van het spoor (net als 

de andere 2 omleidingsvarianten). Tevens biedt deze 

variant voor een aantal korte afstand relaties (Boxtel 

– Ladonk en buurtschappen Kalksheuvel/Tongeren) 

een alternatief met een relatief beperkte omrijafstand. 

Door de ondertunneling scoort B14/B15 variant Extra  

op dit punt net even iets beter dan B14/B15 variant 4 

op oplossend vermogen. Door het behoud van de

overweg ‘Tongersestraat Den Bosch’  is de afname 

van doorgaand verkeer door Boxtel-centrum echter 

beperkt. Daardoor scoort deze variant, net als B14/

B15 variant 4 minder op de ambities van het GVVP dan 

B14/B15 variant 6. 

De B14/B15 varianten 4 en extra  zijn vergelijkbaar met 

B14/B15 variant 6, maar bieden een extra oplossing 

voor de bereikbaarheidsknelpunten voor korte afstand 

relaties (Boxtel – Ladonk en buurtschappen Tongeren/

Kalksheuvel). Door de ondertunneling scoort B14/B15 

variant Extra op dit punt iets beter dan B14/B15 variant 

4 op oplossend vermogen. Door het behoud van de 

overweg ‘Tongersestraat Den Bosch’ is de afname 

van doorgaand verkeer door Boxtelcentrum echter 

beperkt. Daardoor scoren de B14/B15 varianten 4 en 

Extra minder op de ambities van het GVVP dan B14/

B15 variant 6.
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Beoordelingstabel aspect 2: Financiën

Tunnelvarianten Omleidingsvarianten
CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 variant 6 B14/B15 Variant 4 B14/B15 Variant Extra

Tunnel Kalksheuvel-

Centrum
Tunnel Ladonk-Centrum Beide overwegen dicht

Overweg den Bosch 

gelijkvloers open

Overweg Den Bosch 

ongelijkvloers

0 0 financiën + + -
0

€ 37,3 miljoen*

0
€ 39,8 miljoen*

Investeringsbedrag +
€ 31,7 miljoen*

+
€ 30,9 miljoen*

-
€ 47,7 miljoen*

niet onderscheidend 

in relatie tot 

investeringskosten

niet onderscheidend 

in relatie tot 

investeringskosten

Maatschappelijke beheer- 

en onderhoudskosten

niet onderscheidend 

in relatie tot 

investeringskosten

niet onderscheidend 

in relatie tot 

investeringskosten

niet onderscheidend 

in relatie tot 

investeringskosten

*Op basis van een SO +/- 30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten,  

excl. kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven en overige benodigde onderzoeken, zoals bodemonderzoek;

Voor de uiteindelijk gekozen varianten wordt in stap 3 (hoofdstuk 4) een nader uitgewerkte kostenraming gemaakt.
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cv9 variant 1b: scOre neutraal (0)

 � 37,3 miljoen euro* (+/- 30%)
*Op basis van een SO +/- 30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten, excl. 

kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven 

en overige benodigde onderzoeken, zoals bodemonderzoek;

De kosten worden met name bepaald door de 

aanleg van de tunnel en de daaruit voorkomende 

constructiekosten en vastgoedkosten. Ook zijn de VLK 

en het opheffen van beide overwegen opgenomen.

cv9 variant 2b: scOre neutraal (0)

 � 39,8 miljoen euro* (+/- 30%) 
*Op basis van een SO +/- 30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten, excl. 

kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven 

en overige benodigde onderzoeken, zoals bodemonderzoek;

De kosten worden met name bepaald door de 

aanleg van de tunnel en de daaruit voorkomende 

constructiekosten en vastgoedkosten. Ook zijn de VLK 

en het opheffen van beide overwegen opgenomen. 

De doorsteek naar Ladonk kost 2,5 miljoen euro meer 

dan de lus in CV9 variant 1b door meer asfalt, een brug 

over het Smalwater en meer vastgoedkosten.

voor de eindafweging. Deze kosten en de toelichting 

erop zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

De varianten worden getoetst ten opzichte van het 

theoretisch maximaal beschikbare investeringsbedrag 

van 50 miljoen euro. Dit bedrag is vooralsnog 

gebaseerd op de veronderstelling dat het 

gereserveerde bedrag van € 100 miljoen gelijk wordt 

verdeeld over de vier in de voorkeursbeslissing PHS 

genoemde overwegen en 50% co-financiering.

In de beoordeling wordt rekening gehouden met de 

onzekerheidsmarge van +/- 30% in de kostenraming. 

Een bedrag van ongeveer € 38 miljoen blijft ook 

bij een overschrijding van de kosten met 30% nog 

binnen het theoretisch maximaal beschikbare 

investeringsbedrag van € 50 miljoen. Daarom worden 

varianten met dit bedrag als neutraal beoordeeld. 

Varianten met een investeringsbedrag van meer dan  € 

50 miljoen worden als zeer negatief beoordeeld. Een 

waarde net onder de 50 miljoen euro wordt negatief 

beoordeeld en een bedrag ruim onder de 38 miljoen 

euro als positief of zeer positief. De samenvatting van 

de kostenraming van de investeringskosten voor de 

variantenafweging is opgenomen in bijlage 9.1.

Inleiding
Het aspect financiën wordt getoetst aan de hand van 

twee subcriteria.  

subcriteria

1. Investeringsbedrag

2. Maatschappelijke beheer- en onderhoudskosten

Beoordeling investeringsbedrag
De investeringskosten per variant zijn voor de 

variantenvergelijking geraamd met een zekerheid 

van  +/- 30% op basis van een schetsontwerp. Deze 

kostenramingen hebben als doel om de varianten 

onderling te kunnen vergelijken en om in te kunnen 

schatten of de te verwachten investeringskosten 

binnen het theoretisch maximaal beschikbare 

investeringsbedrag vallen. Aspecten die in deze fase 

niet zijn uitgerekend zoals kabels en leidingen zijn wel 

in een kwalitatieve beoordeling meegenomen in de 

afweging.

In stap 3 zijn de investeringskosten van de uitgewerkte 

voorkeursvarianten per oplossingsrichting meer in 

detail uitgewerkt in een aangepaste kostenraming 

3.3 Financiën
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 Maatschappelijke beheer- en onderhoudskosten
Naast de investeringskosten is er ook gekeken naar 

de  maatschappelijke beheer- en onderhoudskosten 

van de varianten om de financiële effecten op lange 

termijn te kunnen beoordelen. Er is gekeken naar 

de beheer- en onderhoudskosten die ProRail en 

de gemeente Boxtel zullen krijgen per jaar voor de 

verschillende varianten. De beoordeling vindt plaats 

op basis van de totale beheerkosten voor beide 

partijen samen ten opzichte van de referentiesituatie. 

dremPelwaarde beheerkOsten

Om te komen tot een evenwichtige beoordeling 

van de financiële effecten zijn de maatschappelijke 

beheer en onderhoudskosten vergeleken met de 

investeringskosten. Beheer en onderhoudskosten 

zijn vele malen lager dan de investeringskosten, 

maar komen wel over meerdere jaren terug. Beheer 

en onderhoudskosten worden alleen beoordeeld 

wanneer deze significant zijn ten opzichte van de 

investeringskosten. Beheerkosten worden pas als 

significant beschouwd wanneer deze opgeteld 

voor 20 jaar hoger zijn dan 10% van de gemiddelde 

investeringskosten. 

b14/b15 variant extra: scOre negatief (-)

 � 47,7 miljoen euro* (+/- 30%) 
*Op basis van een SO +/- 30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten, excl. 

kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven 

en overige benodigde onderzoeken, zoals bodemonderzoek;

Dit is de duurste variant. De kosten zitten net 

onder het theoretisch maximaal beschikbare 

investeringsbedrag. Gezien de marge in de 

kostenraming wordt deze variant als negatief 

beoordeeld. De hoge kosten worden bepaald door de 

aanleg van een tunnel met bocht in combinatie met 

aanpassingen aan de weg Tongeren, opwaardering 

van de Keulsebaan en de aanleg van de VLK. Ook het 

opheffen van beide overwegen is opgenomen.

b14/b15 variant 6: scOre POsitief (+)

 � 31,7 miljoen euro* (+/- 30%) 
*Op basis van een SO +/- 30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten, excl. 

kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven 

en overige benodigde onderzoeken, zoals bodemonderzoek;

In deze variant wordt maar een relatief klein 

kunstwerk gerealiseerd, namelijk alleen de fietstunnel 

Tongersestraat. Daarnaast zitten in dit bedrag ook 

aanpassingen aan de weg Tongeren en de Keulsebaan 

en zijn de VLK en het opheffen van beide overwegen 

opgenomen.

b14/b15 variant 4: scOre POsitief (+)

 � 30,9 miljoen euro* (+/- 30%)
*Op basis van een SO +/- 30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten, excl. 

kabels en leidingen, archeologie, niet gesprongen explosieven 

en overige benodigde onderzoeken, zoals bodemonderzoek;

In deze variant wordt maar een relatief klein 

kunstwerk gerealiseerd, namelijk alleen de fietstunnel 

Tongersestraat. Daarnaast zitten in dit bedrag ook

aanpassingen aan de weg Tongeren en de Keulsebaan 

en is de VLK en het opheffen van één overweg 

opgenomen.
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eerder gestelde drempelwaarde van € 175.000,- per 

jaar. Daarmee is dit aspect voor de financiële afweging 

niet relevant, en daarom ook niet gescoord in de 

afwegingstabel.

Ter verduidelijking: wanneer deze kosten worden 

opgeteld voor de duurste variant voor 20 jaar dan 

bedragen de beheer en onderhoudskosten nog 

altijd minder dan 2% van de investeringskosten. De 

samenvatting van de kostenraming van de kosten voor 

beheer en onderhoud is opgenomen in bijlage 9.2.

Er is rekening gehouden met een toegenomen of 

gewijzigd areaal op de volgende onderdelen:

 � asfaltverharding

 � kunstwerken

 � kruispunt met verkeerslichten

 � rotondes (gewoon of turborotonde)

 � fietspaden

 � bruggen

Toegenomen of gewijzigd areaal is gebaseerd 

op de werkzaamheden zoals opgenomen in de 

kostenraming voor de investeringskosten.

Beheer en onderhoudskosten van de gemeente 

nemen in alle varianten toe doordat er meer 

infrastructuur wordt aangelegd. Aanleg van de VLK 

en de verbreding van de Keulsebaan leiden tot een 

toename van het areaal en tot een toename van de 

gemeentelijke beheerkosten.

beOOrdeling beheerkOsten

De wijzigingen in beheerkosten per variant verschillen 

van een afname van € 3.750 ,- tot  een toename van 

€ 37.000,- per jaar. Al deze waarden zitten onder de 

Dit komt neer op een drempelwaarde voor beheer 

en onderhoudskosten voor de gemeente en ProRail 

samen van ongeveer   

€ 175.000,- per jaar.

beheer- en OnderhOudskOsten PrOrail

De beheer- en onderhoudskosten van ProRail worden 

bepaald door het aantal overwegen dat wordt 

verwijderd en het aantal kunstwerken dat wordt 

gerealiseerd. Daarbij is een overweg 5 maal duurder in 

onderhoud dan een kunstwerk.

Beheer en onderhoudskosten van ProRail nemen 

in alle varianten af door de afname van het aantal 

gelijkvloerse overwegen. Bij het berekenen van 

de beheerkosten is uitgegaan van sluiting van de 

overweg Kapelweg en een vernieuwing  van de 

gelijkvloerse overweg d’Ekker zoals in het voorlopig 

ontwerp van de VLK (zie bijlage 1). 

beheerkOsten gemeente

Beheer en onderhoudskosten van de gemeente 

zijn berekend aan de hand van kengetallen voor 

wegonderhoud. 
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Beoordelingstabel aspect 3: Beleidskader

Tunnelvarianten  Omleidingsvarianten
CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 variant 6 B14/B15 Variant 4 B14/B15 Variant Extra

Tunnel Kalksheuvel-Centrum Tunnel Ladonk-Centrum Beide overwegen dicht
Overweg den Bosch 

gelijkvloers open

Overweg Den Bosch 

ongelijkvloers

+ + tOtale scOre asPect 
beleidskader ++ - ++

++
Sluiting overweg 

Tongersestraat lijn Den Bosch

++
Sluiting overweg 

Tongersestraat lijn Den Bosch

Passend binnen 

doelstellingen PHS

++
Sluiting overweg 

Tongersestraat lijn Den Bosch

--
Géén sluiting overweg 

Tongersestraat lijn Den Bosch

++
Sluiting overweg 

Tongersestraat lijn Den Bosch

-
Toename van verkeer in 

centrum van Boxtel

-
Toename van verkeer in 

centrum van Boxtel

Passend in lange 

termijnvisie Boxtel en 

Provincie

+
Verkeer maakt gebruik van 

daartoe bestemde wegen

+
Verkeer maakt gebruik van 

daartoe bestemde wegen

+
Verkeer maakt gebruik van 

daartoe bestemde wegen

++
Drie overwegen sluiten

Twee kunstwerken 

(autotunnel) toevoegen

++
Drie overwegen sluiten

Twee kunstwerken 

(autotunnel) toevoegen

Beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid en 

veiligheid van het 

spoor

++
Drie overwegen sluiten

Twee kunstwerken 

(fietstunnel) toevoegen

+
Twee overwegen sluiten, 

twee kunstwerken 

(fietstunnel) toevoegen

++
Drie overwegen sluiten

Twee kunstwerken 

(1 auto-, 1 fietstunnel) 

toevoegen

+
Tunnel leidt tot verbetering 

bereikbaarheid

+
Tunnel leidt tot verbetering 

bereikbaarheid

Bereikbaarheid 

hulpdiensten

0
Afname aantal verbindingen, 

verbreding Keulsebaan

0
Afname aantal verbindingen, 

verbreding Keulsebaan

0
Afname aantal verbindingen, 

verbreding Keulsebaan
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B14/B15 variant Extra dragen bij aan de doelstellingen 

van PHS door de volledige sanering van de overweg 

Tongersestraat. Deze varianten scoren daarom zeer 

positief.

B14/B15 variant 4 draagt niet bij aan de doelstellingen 

van PHS omdat de spoorwegovergang op de 

Tongersestraat in de spoorlijn van/naar Den Bosch 

in deze variant gelijkvloers open blijft. Het saneren 

van de overweg Tongersestraat in de spoorlijn met 

de grootste toename van personen- en goederen-

vervoer is in het belang van PHS vanwege het risico  

op verstoringen. Deze variant scoort daarom zeer 

negatief.

Passend in lange termijn visie Boxtel en 
provinciale plannen
De varianten moeten passen in de lange termijn visie 

van Boxtel en in de provinciale plannen. Dit wordt 

getoetst in dit subcriterium. De gemeente Boxtel 

heeft aangegeven voor dit punt met name te willen 

toetsen aan het eigen GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en 

Vervoersplan). Dit GVVP is getoetst aan de provinciale 

plannen. 

onderdelen van dit beleidskader.  Om dit terug te 

laten komen in de afweging van de varianten is 

een beoordeling op deze aspecten van belang. De 

varianten worden getoetst aan de referentiesituatie 

(autonome ontwikkeling 2020 zonder aanleg VLK).

Passend binnen doelstellingen PHS
PHS betekent voor beide spoortrajecten een toename 

van het treinvervoer. Deze toename is het grootste 

op de lijn Den Bosch. Om dit mogelijk te maken werkt 

ProRail aan het aanpassen van sporen, seinen en 

wissels. De aanwezigheid van gelijkvloerse overwegen 

is in het kader van PHS onwenselijk. 

Om veilig hoogfrequent spoorvervoer met zo min 

mogelijk risico op verstoring (doelstelling PHS) 

mogelijk te maken, is het voor het ministerie en 

ProRail van belang om de dubbele overweg in de 

Tongersestraat te saneren. Hierbij is met name de 

overweg op de lijn Den Bosch van groot belang omdat 

op deze lijn de grootste toename zit van treinverkeer.

beOOrdeling dOelstellingen Phs
CV9 variant 1b, CV9 variant 2b, B14/B15 variant 6 en 

Inleiding
Binnen het aspect beleidskader worden de varianten 

getoetst aan het gezamenlijk beleidskader van de 

gemeente Boxtel, ProRail en het ministerie van IenM 

aan de hand van vier subcriteria.  

subcriteria

1. Passend binnen doelstellingen PHS

2. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid 

van het spoor

3. Passend in lange termijn visie Boxtel en provinciale 

plannen

4. Bereikbaarheid hulpdiensten

Het gezamenlijk beleidskader van de gemeente 

Boxtel, ProRail en het ministerie van IenM is bepalend 

geweest voor de doelstelling en randvoorwaarden 

van het project zoals omschreven in paragraaf 1.4.  

Bij het ontwerpen en selecteren van de varianten in 

hoofdstuk 2 is hier verder rekening mee gehouden. 

Niet alle varianten voldoen echter op dezelfde wijze 

aan de gestelde doelstellingen. Er is een onderscheid 

te maken in de mate waarin varianten voldoen aan 

3.4 Beleidskader
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Beeld van de Breukelsestraat in de bestaande situatie (bron: Google Streetview)

Beeld van de Mezenlaan in de bestaande situatie (bron: Google Streetview)

Belangrijke ambities uit het GVVP die bij de scoring 

worden betrokken zijn:

ambities gvvP

 � Het weren van gebiedsvreemd verkeer uit het 

centrum en uit de woongebieden (niet door maar 

om);

 � Terugdringen gebruik auto voor korte (interne) 

ritten;

 � Concentreren van verkeer op wegen van een zo 

hoog mogelijke orde;

 � Verbeteren van de verkeersveiligheid;

maatregelen gvvP
In het GVVP worden vier relevante maatregelen 

genoemd in het maatregelenpakket. Dit zijn

 � de afsluiting van de overwegen Tongersestraat;

 � het creëeren van een veilige fietsoversteek tussen 

Ladonk-Kalksheuvel en het centrum van Boxtel

 � de aanleg van de VLK;

 � de verbreding van de Keulsebaan.
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Overwegen tOngersestraat

In alle varianten neemt het aantal overwegen in de 

spoorlijnen af.  Hiermee neemt de beschikbaarheid, 

betrouwbaarheid en veiligheid van het spoor sterk toe. 

Op de Tongersestraat worden voor 4 van de 5 

varianten beide overwegen van de Tongersestraat 

opgeheven en vervangen door een tunnel. Daarmee 

scoren deze varianten zeer positief. Alleen bij B14/B15 

variant 4 blijft de spoorwegovergang over de lijn van/

naar Den Bosch gelijkvloers open. De spoorlijn van/

naar Den Bosch wordt in het kader van PHS de drukst 

bereden variant voor zowel personenvervoer als voor 

goederenvervoer. Openhouden van deze overweg is 

negatief voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid 

en veiligheid van het (hoogfrequent) spoorvervoer.

Overwegen d’ekker, kaPelweg en bakhuisdreef

Maatregelen aan de overwegen Kapelweg en d’Ekker 

zijn onderdeel van de VLK. Ook een eventuele 

definitieve sluiting van de tijdelijk opgeheven overweg 

Bakhuisdreef kan onderdeel zijn van de planvorming. 

Deze maatregelen hebben een positief effect op de 

beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van 

het spoor. Dit effect is voor alle varianten gelijk.

beOOrdeling tunnelvarianten

Bij de tunnelvarianten (CV9 varianten 1b en 2b) 

worden de bestaande verkeersstromen in het centrum 

gehandhaafd. Dit is in strijd met de doelstelling om 

gebiedsvreemd verkeer te weren uit het centrum en 

uit de woongebieden. Om die reden scoren beide 

tunnelvarianten negatief op dit aspect. Er is geen 

onderscheid te maken tussen de effecten van CV9 

variant 1b en CV9 variant 2b. 

De tunnelvarianten bevatten wel de aanleg van de VLK 

maar niet de verbreding van de Keulsebaan (+). 

beOOrdeling Omleidingsvarianten

In de drie omleidingsvarianten is een afname te zien 

van verkeer door het centrum ten opzichte van de 

referentiesituatie. De omleidingsvarianten zorgen voor 

een verkeersluw centrum (niet door maar om).  Dit 

effect is sterker in variant 6 dan in variant 4 en Extra. In 

deze varianten wordt er minder verkeer geweerd uit 

woongebieden dan in variant 6 omdat de bestaande 

verbinding tussen Tongeren en het centrum van Boxtel 

in stand wordt gehouden. Daar staat tegenover dat in 

variant 6 de bereikbaarheid minder is dan in variant 

4 en Extra. Om die reden scoren al deze varianten 

daarom positief. 

De omleidingsvarianten bevatten`de spoorkruisende 

delen, de aanleg van de VLK, de verbreding van 

de Keulsebaan en het afsluiten van één of beide 

overwegen in de Tongersestraat. Dit zijn in totaal 4 van 

de genoemde doelstellingen uit het GVVP. De sluiting 

van de overweg en aanleg van een fietstunnel draagt 

bij aan het terugdringen van autogebruik voor korte 

(interne) ritten. De omleidingsvarianten scoren positief 

op de doelstellingen van de gemeente Boxtel. Er is 

geen onderscheid te maken tussen de effecten van 

B14/B15 varianten 4, 6 en Extra.

Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid 
van het spoor
Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid 

van het spoor  wordt vrijwel volledig bepaald door 

het aantal overwegen dat wordt opgeheven en in 

beperkte mate door het aantal kunstwerken dat 

wordt toegevoegd. Een overweg is een potentiële 

bedreiging voor de beschikbaarheid, betrouwbaarheid 

en veiligheid van het spoor. Een kunstwerk moet op 

sommige momenten onderhouden worden en leidt 

ook tijdens de bouw tot (beperkte) storingen voor het 

treinverkeer.
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cv9 variant 1b: scOre zeer POsitief (++)

 � Opheffen beide overwegen Tongersestraat (++)

 � Maatregelen aan drie overige overwegen (+)

 � Twee kunstwerken (autotunnel) toevoegen (-)

cv9 variant 2b: scOre zeer POsitief (++)

 � Opheffen beide overwegen Tongersestraat (++)

 � Maatregelen aan drie overige overwegen (+)

 � Twee kunstwerken (autotunnel) toevoegen (-)

b14/b15 variant 6: scOre zeer POsitief (++)

 � Opheffen beide overwegen Tongersestraat (++)

 � Maatregelen aan drie overige overwegen (+)

 � Twee kunstwerken (fietstunnel) toevoegen (-)

b14/b15 variant 4: scOre POsitief (+)

 � Opheffen enkele overweg Tongersestraat (+)

 � Maatregelen aan drie overige overwegen (+)

 � Twee kunstwerken (fietstunnel) toevoegen (-)

b14/b15 variant extra: scOre zeer POsitief (++)

 � Opheffen beide overwegen Tongersestraat (++)

 � Maatregelen aan drie overige overwegen (+)

 � Twee kunstwerken (1 autotunnel, 1 fietstunnel)

toevoegen (-)

Hulpdiensten
Binnen deze stap is er ook gekeken naar de gevolgen 

van de varianten voor hulpdiensten. De varianten zijn 

besproken met de brandweer en politie. Mede op deze 

gesprekken is de gehanteerde beoordeling gebaseerd. 

Met hulpdiensten wordt gedoeld op politie, 

brandweer en ambulancediensten. Bij het 

spanningsveld tussen de intensivering van het 

treinverkeer (met als gevolg een toename van 

dichtligtijden) enerzijds en de doorstroming van het 

(vaak eveneens toenemende) wegverkeer anderzijds 

speelt de impact van dichtligtijden op de opkomsttijd 

van hulpdiensten een steeds grotere rol. 

brandweer

Voor de meeste gebouwen geldt als norm dat de 

brandweer binnen 8 minuten aanwezig moet zijn 

(dit is een streeftijd die wordt genoemd in het 

brandbeveiligingsconcept voor woongebouwen). De 

daadwerkelijke normen kunnen per gemeente echter 

variëren, afhankelijk van gevaarstelling en het aantal 

inwoners van een verzorgingsgebied.

De brandweerkazerne in Boxtel is gevestigd aan 

de Brederodeweg te Boxtel. De brandweer zal in 

nagenoeg alle gevallen uitrukken vanaf deze locatie. 

De overwegen in de Tongersestraat worden gebruikt 

om het gebied ten westen van de spoorlijnen, inclusief 

bedrijventerrein Ladonk, te bereiken. In verband met 

de onzekerheid over de passage van de overwegen 

in de Tongersestraat wordt structureel met een 

tweede voertuig uitgerukt, welke via de Keulsebaan 

rijdt. De post in Boxtel kan op (verre) locaties in het 

buitengebied ondersteund worden door posten van 

Haaren of Liempde. 

POlitie

De voertuigen van de politie zijn vaak al onderweg. 

Hierdoor heeft de politie geen vast uitrukpunt. De 

politie is daarom gebaat bij een zo klein mogelijke 

barrière en vraagt dus om zo veel mogelijk 

kruisingsmogelijkheden met het spoor.

ambulance

Voor de ambulance geldt een norm dat deze in 

95% van de spoedeisende gevallen binnen 15 

minuten ter plaatse moet zijn. Tevens geldt een 



43oktober 2013Gemeente Boxtel  | Nadere uitwerking PHS - Dubbele overweg Tongersestraat

Oirschotseweg.

De politie kan in noodgevallen gebruik maken van de 

fietstunnels bij de Tongersestraat of Ossenpadtunnel. 

Hierbij dient wel nadrukkelijk gekeken te worden 

naar de toegankelijkheid. In verband met ongewenst 

autoverkeer is het wenselijk om de toegang tot deze 

tunnels te reguleren. In het kader van een calamiteit is 

het niet wenselijk om handmatig palen te verwijderen.

Voor de bereikbaarheid van buurtschap Tongeren 

geldt hetzelfde als bij CV9 variant 1b en 2b.

b14/b15 variant 4 en extra: scOre 0
In aanvulling op B14/B15 variant 6 wordt bij deze 

twee varianten een verbinding gemaakt tussen het 

centrum en bedrijventerrein Ladonk, via Tongeren en 

de VLK. Hierdoor ontstaat er een extra mogelijkheid 

voor hulpdiensten om het spoor te kruisen. Voor 

hulpdiensten is daarmee een tweede toegang tot 

het bedrijventerrein gecreëerd. Deze route zal naar 

verwachting niet sneller zijn dan de route via de 

overweg Leenhoflaan. Daarmee is deze variant niet 

onderscheidend ten opzichte van B14/B15 variant 

6. Buurtschap Tongeren wordt in deze varianten wel 

beter bereikbaar.

aangesloten wordt op de tunnel in de Tongersestraat. 

Het gebied blijft bereikbaar via de overweg in de 

Leenhoflaan, maar de dichtligtijd van deze overweg 

is met PHS hoger dan in de huidige situatie. De 

inschatting is echter dat de gevolgen beperkt 

zullen zijn. Er is geen significant onderscheid in de 

gemiddelde bereikbaarheid tussen de CV9 varianten 

1b en 2b.

b14/b15 variant 6: scOre 0
Bij deze variant worden de overwegen in de 

Tongersestraat vervangen door een fietstunnel. 

Hiermee vervalt voor de brandweer de mogelijkheid 

om via deze route uit te rukken. De brandweer zal 

daarom altijd via de Keulsebaan rijden. Mede door 

de aanleg van de VLK en de verbreding van de 

Keulsebaan zal de bereikbaarheid niet significant 

afnemen. Het nadeel is dat de brandweer slechts 

één directe toegang heeft tot het bedrijventerrein, 

namelijk via de tunnel in de Keulsebaan. In het geval 

van wegwerkzaamheden of een calamiteit op deze 

weg zal de brandweer geen directe toegang tot 

het bedrijventerrein hebben en moeten omrijden 

via de overweg Leenhoflaan of de tunnel in de 

bereikbaarheidsnorm van acute zorg van 45 minuten. 

Deze bereikbaarheidsnorm is opgebouwd aan de 

hand van de hiervoor al genoemde 15 minuten 

aanrijtijd, 5 minuten stabilisatie- en inlaadtijd en 

25 minuten voor vervoer naar het dichtstbijzijnde 

ziekenhuis met een spoedeisende hulp.

De ambulancepost in Boxtel is gevestigd naast de 

brandweerkazerne. Deze post huist maximaal twee 

ambulances. In de meeste gevallen wordt er vanaf 

deze post uitgerukt. Als beide ambulances onderweg 

zijn, dan wordt de melding vaak opgevangen door een 

andere ambulance in de omgeving.

Afweging varianten
cv9 varianten 1b en 2b: scOre +
Deze varianten zorgen voor een verbetering van de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten. De aanleg van 

een tunnel ter hoogte van de Tongersestraat en de 

verbindingsweg tussen Ladonk en Kapelweg (VLK) 

zorgt voor een betere doorstroming, directe routes en 

geen onzekerheid over gesloten overwegen. 

De bereikbaarheid van buurtschap Tongeren 

zal mogelijk iets verminderen doordat deze niet 
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Beoordelingstabel aspect 4: Leefbaarheid

Tunnelvarianten  Omleidingsvarianten
CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 Variant 6 B14/B15 Variant 4 B14/B15 Variant Extra

Tunnel Kalksheuvel-Centrum Tunnel Ladonk-Centrum Beide overwegen dicht
Overweg den Bosch 

gelijkvloers open

Overweg Den Bosch 

ongelijkvloers

+ ++ leefbaarheid ++ 0 +
+

Toename verkeer in centrum 

maar op de juiste wegen

+
Toename verkeer in centrum 

maar op de juiste wegen

Centrum Boxtel
++

Sterke afname verkeer in 

centrum Boxtel

+
Afname verkeer in 

centrum Boxtel, overweg 

gelijkvloers

++
Afname verkeer in 

centrum Boxtel

+
Sluiten overweg

++
Vrijwel al het doorgaande 

verkeer geweerd en goed 

bereikbaar

Buurtschap Kalksheuvel

+
Vrijwel al het doorgaande 

verkeer geweerd; afname 

bereikbaarheid

+
Vrijwel al het doorgaande 

verkeer geweerd; PM.

+
Vrijwel al het doorgaande 

verkeer geweerd; PM.

+
Sterke afname doorgaand 

verkeer

+
Sterke afname doorgaand 

verkeer

Buurtschap Tongeren
+

Sterke afname doorgaand 

verkeer

--
Tongeren wordt 

alternatieve route, behoud 

onveilige overweg

0
Tongeren wordt 

alternatieve route, sluiten 

van de overweg

-
Toename van verkeer

-
Toename van verkeer

Leenhoflaan /  Essche Heike / 

Buitengebied Tongeren
-

Toename van verkeer

-
Toename van verkeer

-
Toename van verkeer

0
Geen verandering

0
Geen verandering

Omgeving Keulsebaan
-

Toename (vracht)verkeer 

op de Keulsebaan

-
Toename (vracht)verkeer 

op de Keulsebaan

-
Toename (vracht)verkeer 

op de Keulsebaan
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buurtschaP tOngeren

Het gebied Tongeren heeft betrekking op alle 

woningen aan de straat Tongeren. Het is het kleinste 

gebied met maar weinig woningen. Het gebied is 

afzonderlijk beschouwd omdat er belangrijke directe 

effecten optreden in de varianten die de weg Tongeren 

gebruiken als omleidingsroute (B14/B15 varianten 4 

en extra).

buitengebied tOngeren en leenhOflaan - essche 
heike

In het buitengebied bij Tongeren en het noordelijke 

deel van Boxtel treden leefbaarheidseffecten op 

doordat verkeer een andere route zal kiezen. Dit

gebied is integraal bekeken omdat in sommige 

centrum bOxtel

Bij het centrum van Boxtel worden 

alle effecten beoordeeld die 

optreden in het centrum van 

Boxtel zoals aangegeven op de 

tekening. De varianten verschillen 

van elkaar in de hoeveelheid

verkeer die door het centrum van 

Boxtel zal rijden. Daarom wordt er 

vooral gekeken naar het gebied 

rondom de hoofdontsluitingswegen in Boxtel. In het 

feitelijke (winkel)centrum van Boxtel worden geen 

optredende effecten verwacht.

buurtschaP kalksheuvel

Het buurtschap Kalksheuvel is gelegen tussen 

de spoorlijn van/naar Tilburg, de nieuwe VLK en 

bedrijventerrein Ladonk. Hieronder vallen ook alle 

woningen aan de weg Kalksheuvel en veel woningen 

aan de Kapelweg. De bestaande overlast van de 

dubbele overweg in dit buurtschap is een belangrijke 

aanleiding van het project.

Inleiding
De effecten van de verschillende varianten op de 

leefbaarheid in de gemeente zijn beschreven per 

buurt afzonderlijk. Per buurt is gekeken naar de impact 

van de varianten op de aspecten:

subcriteria

1. Veiligheid

2. Geluid

3. Trillingen

4. Luchtkwaliteit

Alle beoordelingen vinden plaats ten opzichte van 

de referentiesituatie (autonome ontwikkeling 2020 

zonder aanleg VLK).

Toelichting buurten
Er is breed gekeken naar alle optredende effecten 

in Boxtel op de vier onderzochte aspecten. Deze 

effecten verschillen per variant per locatie. Om alle 

optredende effecten inzichtelijk te kunnen beschrijven 

is onderscheid gemaakt in buurten. Voor alle aspecten 

zijn de effecten beschreven voor vijf verschillende 

buurten. Deze buurten staan op de kaart hiernaast 

aangegeven. 

3.5 Leefbaarheid

Overzicht van de buurten zoals gehanteerd in de beoordeling van de leefbaarheidseffecten
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varianten verkeer bij een ingreep aan de dubbele 

overweg ergens in dit gebied een alternatieve 

route zal zoeken. Het betreft een groot gebied waar 

voornamelijk indirecte effecten optreden.

Omgeving keulsebaan

Nabij de Keulsebaan staan enkele woningen die 

beinvloed worden door de mogelijke toename 

van verkeer op de Keulsebaan. Ook hier zullen op 

de onderzochte aspecten effecten optreden. De 

beoordeling van de optredende leefbaarheidseffecten 

zijn in dit gebied relatief lager vanwege het kleine 

aantal woningen. Bovendien zijn de optredende 

leefbaarheidseffecten relatief klein vanwege het feit 

dat deze woningen al op relatief grote afstand van de 

Keulsebaan liggen.

Veiligheid
centrum bOxtel

De omleidingsvarianten leiden tot een 

verbetering van de veiligheid in het centrum van 

Boxtel door het afnemen van het verkeer in het 

centrum. De tunnelvarianten CV9 1b en 2b scoren hier 

iets minder omdat deze varianten per saldo leiden tot 

een verkeerstoename in het centrum van Boxtel. Het 

sluiten van de gelijkvloerse overwegen is ook voor het 

centrum van Boxtel een positief effect op de veiligheid. 

Dit positieve effect treedt niet op in B14/B15 variant 4 

omdat de gelijkvloerse overweg op de lijn Den Bosch 

open blijft.

buurtschaP kalksheuvel

Alle varianten leiden tot een verbetering van de 

veiligheid door het sluiten van de gelijkvloerse 

overwegen en een 

afname van de 

hoeveelheid (wachtend) 

verkeer in buurtschap 

Kalksheuvel. CV9 

Variant 1b scoort hier 

iets minder omdat 

er een doorgaande 

verkeers stroom gebruik 

blijft maken van de 

Kapelweg in buurtschap 

Kalksheuvel.

buurtschaP tOngeren

CV9 Varianten 1b en 2b alsmede B14/B15 variant 

6  leiden tot een forse verbetering van de veiligheid 

door het sluiten van de gelijkvloerse overwegen en 

een afname van de hoeveelheid (wachtend) verkeer 

op de weg Tongeren. B14/B15 varianten 4 en Extra 

scoren minder omdat een doorgaande verkeersstroom 

gebruik blijft maken van de weg Tongeren. Bovendien 

blijft in B14/B15 variant 4 een overweg open en is er in 

B14/B15 variant extra een tunnel met bocht voorzien.

 Tunnel Omleiding

Tabel veiligheid

 C
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Centrum Boxtel + + ++ + ++

Buurtschap Kalksheuvel + ++ ++ ++ ++

Buurtschap Tongeren ++ ++ ++ 0 0

Leenhoflaan /  Essche Heike / 

Buitengebied Tongeren

- - - - -

Omgeving Keulsebaan 0 0 0 0 0
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 � Het buurtschap Kalksheuvel wordt in CV9 variant 

1b bij een korte tunnel op een alternatieve manier 

ontsloten. Hierdoor treedt een verslechtering voor 

geluid op (-). Bij CV9 variant 2b verbetert de situatie 

door de aanleg van de tunnel naar Ladonk (+). Bij 

de aanleg van B14/B15 variant 6 treedt de meeste 

verbetering op (++). Bij B14/B15 varianten 4 en Extra 

verdwijnt de overweg voor het spoor naar Tilburg, 

maar gaat het verkeer op een andere manier door 

buurtschap Kalksheuvel rijden (0);

buitengebied tOngeren en leenhOflaan - essche 
heike

In het buitengebied van Tongeren en op de 

Leenhoflaan en Essche Heike zal in alle varianten het 

verkeer toenemen omdat het een andere route zal 

kiezen. De route van het verkeer door dit gebied zal 

verschillen per variant maar per saldo is de overlast in 

dit gebied vergelijkbaar.

Omgeving keulsebaan

Bij de woningen aan de Keulsebaan zullen geen 

veiligheidsrisico’s optreden.

Geluid
algemeen

Door de aanleg van de VLK verbetert de situatie voor 

leefbaarheid bij aspect geluid voor alle scenario’s.

De leefbaarheid bij aspect geluid in de gerealiseerde 

toestand:

 � Voor de kern Boxtel treedt door de aanleg van 

de tunnel(s) een verbetering (+) op in de CV9 

varianten 1b en 2b en de B14/B15 variant Extra. 

Door de realisatie van B14/B15 variant 6 vervalt 

het doorgaande verkeer en treedt een grote 

verbetering op (++). In de situatie met alleen de 

overweg voor het spoor naar Den Bosch geopend op 

maaiveld blijft de situatie voor Boxtel gelijk (0);

 � Voor het buurtschap Tongeren verbetert de situatie 

voor varianten CV9 1b en 2b in gelijke mate (+). Met 

B14/B15 variant 6 treedt een grote verbetering op 

(++). Een verslechtering ontstaat bij de aanleg van 

de tunnel in B14/B15 variant Extra (-). Bij aanleg van 

B14/B15 variant 4 treedt de meeste verslechtering 

op in buurtschap Tongeren (--);

 Tunnel Omleiding
 
 
Tabel geluid

 C
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Centrum Boxtel + + ++ 0 +

Buurtschap Kalksheuvel - + ++ 0 0

Buurtschap Tongeren + + ++ -- -

Leenhoflaan /  Essche Heike / 

Buitengebied Tongeren

0 0 - - -

Omgeving Keulsebaan 0 0 - - -
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 � Voor CV9 varianten 1b en 2b verandert er niets 

aan de Keulsebaan (0). Bij het sluiten van de 

overwegen in de B14/B15 varianten 6, 4 en Extra 

moet de Keulsebaan van 2 x 1 naar 2 x 2 rijstroken 

verdubbeld worden en zou een verslechtering 

kunnen optreden voor de nabijgelegen woningen 

(-);

 � Voor het buitengebied Tongeren en Leenhoflaan-

Essche Heike verandert er bij de CV9 varianten  1b en 

2b niets (0). Bij B14/B15 varianten 6, 4 en Extra zal er 

door de gewijzigde verkeerscirculatie meer verkeer 

door het buurtschap gaan rijden (-).

geluid in de aanlegfase

 � In de aanlegfase wordt de meeste hinder onder-

vonden bij de aanleg van de tunnel(s) in de CV9 

varianten1b en ,2b en in de B14/B15 variant Extra. 

B14/B15 Variant Extra scoort hetzelfde als CV9 

varianten 1b en 2b omdat naast de tunnel ook 

de verbinding Tongeren-centrum in stand blijft. 

B14/B15 variant  4 scoort minder slecht (-) omdat 

de verbinding Tongeren-centrum in stand wordt 

gehouden. In de situatie met de Zuidelijke rondweg 

(0) wordt nagenoeg geen hinder ondervonden 

(alleen sluiten overwegen). 

Tunnel Omleiding
Tabel trillingen
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tOtaal trillingen

Centrum Boxtel + + 0 0 +

Buurtschap Kalksheuvel + + 0 0 +

Buurtschap Tongeren + + 0 0 +

Omgeving Keulsebaan 0 0 - - -

trillingen tgv. het sPOOr

Centrum Boxtel + + 0 0 +

Buurtschap Kalksheuvel + + 0 0 +

Buurtschap Tongeren + + 0 0 +

trillingen tgv. zwaar verkeer

Omgeving Keulsebaan 0 0 - - -
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worden voldaan. Als de bouwkuip met eenmethode 

die als trillingsarm (silent piler) of trillingsvrij 

(b.v. diepwand) kan worden aangemerkt wordt 

aangelegd brengt dit hogere kosten met zich mee. 

Deze bouwwijze is ook voorzien in de uitvoering 

en opgenomen in de kostenraming. Daarmee is 

trillingsoverlast in de bouwfase niet onderscheidend 

in de effectbeoordeling. 

trillingen tgv vrachtverkeer

Trillingen tgv vrachtverkeer treden alleen op bij 

de Keulsebaan. Licht negatief effect op het aspect 

trillingen van zwaar vrachtverkeer vanwege de 

opwaardering Keulsebaan van een eenbaansweg naar 

tweebaans weg. Hierdoor wordt de afstand tot de 

trillingsgevoelige woningen kleiner.

trillingen tgv het sPOOr varianten cv9 1b en 2b 
en b14/b15 variant extra 5
Klein positief effect op het aspect trillingen tgv spoor 

vanwege de barriere werking van de tunnelbak in de 

overdrachtweg naar de trillingsgevoelige woningen

Trillingen
In de nevenstaande tabel zijn voor het project 

overweg Boxtel in het kader van de leefbaarheid de 

relatieve hinder effecten op het gebied van trillingen 

ten opzichte van de referentiesituatie (autonome 

ontwikkeling 2020, exclusief VLK) weergegeven. 

Hierbij is rekening gehouden met het PHS en de 

aanleg van de VLK richting Tilburg. Aan het spoor zijn 

geen wijzigen voorzien. De wijzigingen betreffen 

wijzigingen aan de kruisende wegen van het spoor. 

De relatieve hinder effecten op het gebied van 

trillingen ten opzichte van de bestaande situatie 

zijn op basis van expert judgement bepaald. Het 

zwaar vrachtverkeer is  maatgevend voor het aspect 

trillingen ten gevolge van het wegverkeer.

trillingen in de aanlegfase

Als de bouwkuip voor de aanleg van een tunnel 

traditioneel wordt aangelegd met damwanden en 

trilblokken dan kunnen er tijdelijk significante hinder 

effecten optreden. Hierbij wordt aangetekend dat 

er per 1 april 2012 voorschriften voor trillingshinder 

in het bouwbesluit zijn opgenomen. Aan deze 

voorschriften kan  met een traditionele bouwkuip niet 



50

cv9 variant 1b

In deze variant zal de Tongersestraat via een verdiepte 

ligging beide spoorlijnen kruisen. De stagnatie zal 

hiermee verdwijnen. In Boxtel zullen de intensiteiten

wegverkeer op een aantal wegvakken stijgen en 

dalen, echter de effecten van het wegvallen van het 

stagnerende verkeer zullen bepalend zijn. Omdat het 

verkeer bij deze variant niet meer kan afslaan richting 

Tongeren, geeft dit een positief effect. De intensiteiten 

in buurtschap Kalksheuvel nemen weliswaar toe, 

maar het verkeer zal gebruik maken van de VLK. Deze 

weg is buiten de kern van buurtschap Kalksheuvel 

gelegen en heeft om deze reden een positief effect. De 

effecten voor de Keulsebaan blijven ongewijzigd. In 

het buitengebied van Tongeren zullen in deze variant 

de intensiteiten op sommige wegen stijgen, en op 

andere  wegen afnemen. Per saldo zullen de effecten 

voor het deelgebied Leenhoflaan / Essche Heike en 

buitengebied Tongeren naar verwachting iets slechter 

worden. De effecten op de luchtkwaliteit leiden niet 

tot overschrijding van wettelijke grenswaarden. 

cv9 variant 2b

Idem variant CV91b.

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

(NSL) opgezet. Om de voortgang van dit programma 

te volgen vindt jaarlijks een monitoring plaats op 

onder meer het wegverkeer. Uit de NSL-monitoring 

van 2012 blijkt dat de concentraties NO2, PM10 en PM2,5  

op de wegrand, in de omgeving van de overwegen, 

voor 2011 en toekomstige jaren ruim onder de 

wettelijk grenswaarden liggen5.

beOOrdeling varianten

In onderstaande tabel zijn voor de 5 te onderzoeken 

varianten de effecten op de luchtkwaliteit voor 

een vijftal locaties nabij de overweg beoordeeld 

ten opzichte van de autonome ontwikkeling 2020, 

exclusief VLK. Effecten op de luchtkwaliteit zijn lokaal, 

alleen voor een aantal wegvakken. Voor een groot 

aantal wegvakken veranderen de intensiteiten niet 

en dus ook de luchtkwaliteit niet. In de volgende 

paragrafen wordt een toelichting gegeven op de 

beoordeling. 

5 www.nsl-monitorizng.nl

Luchtkwaliteit
Vanwege het drukke treinverkeer op de spoorlijnen 

van Eindhoven naar Tilburg en Den Bosch zijn 

de spoorbomen van de dubbele overweg op de 

Tongersestraat in Boxtel vaak gesloten. Dit heeft tot 

gevolg dat het verkeer nabij deze overwegen vaak 

stagneert. Wachtend verkeer heeft een negatief effect

op de luchtkwaliteit. In deze paragraaf is voor de 

overgebleven varianten per oplossingsrichting de 

effecten op de luchtkwaliteit beoordeeld ten opzichte 

van de referentiesituatie (autonome ontwikkeling 

2020, exclusief VLK). 

achtergrOndcOncentraties (gcn) en 
nslmOnitOring

Jaarlijks wordt door het RIVM de Grootschalige 

Concentratiekaarten Nederland (GCN) opgesteld. 

De kaarten geven per vierkante kilometer een 

beeld van de luchtkwaliteit in Nederland en 

betreffen zowel recente als toekomstige jaren. 

De GCN (achtergrondconcentratie) wordt onder 

meer vastgesteld voor NO2, PM10 en PM2,5. De 

achtergrondconcentraties in Boxtel voor deze drie 

stoffen liggen in 2012 en voor toekomstige jaren ruim 

onder de wettelijk grenswaarden4.

4 www.rivm.nl/gcn
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intensiteiten op sommige wegen stijgen, en op 

andere  wegen afnemen. Per saldo zullen de effecten 

voor het deelgebied Leenhoflaan / Essche Heike en 

buitengebied Tongeren naar verwachting iets slechter 

worden. De effecten op de luchtkwaliteit leiden niet 

tot overschrijding van wettelijke grenswaarden.

b14/b15 variant extra

Omdat de overweg richting Den Bosch ongelijkvloers 

wordt en de overweg richting Tilburg dicht gaat zal er 

geen stagnatie van wegverkeer plaatsvinden. Dit

heeft een positief effect voor Boxtel, maar omdat 

het verkeer in deze variant via de weg Tongeren 

zal rijden zullen daar de effecten negatief zijn. In 

deze variant zal er geen verkeer meer rijden via 

buurtschap Kalksheuvel. De intensiteiten van het 

wegverkeer op de Keulsebaan zullen toenemen. In 

het buitengebied van Tongeren zullen in deze variant 

de intensiteiten op sommige wegen stijgen, en op 

andere  wegen afnemen. Per saldo zullen de effecten 

voor het deelgebied Leenhoflaan / Essche Heike en 

buitengebied Tongeren naar verwachting iets slechter 

worden. De effecten op de luchtkwaliteit leiden niet 

tot overschrijding van wettelijke grenswaarden.

Leenhoflaan / Essche Heike en buitengebied Tongeren 

naar verwachting iets slechter worden. De effecten 

op de luchtkwaliteit leiden niet tot overschrijding van 

wettelijke grenswaarden.

b14/b15 variant 4
Omdat de overweg richting Den Bosch gelijkvloers 

blijft en de overweg richting Tilburg dicht gaat zal de 

stagnatie van wegverkeer iets afnemen. Dit heeft een 

licht positief effect voor Boxtel, maar omdat in deze 

variant ook verkeer 

via de weg Tongeren 

zal rijden zullen daar 

de effecten negatief 

zijn. In deze variant zal 

er geen verkeer meer 

rijden door buurtschap 

Kalksheuvel. De 

intensiteiten van het 

wegverkeer op de 

Keulsebaan zullen 

toenemen. In het 

buitengebied van 

Tongeren zullen 

in deze variant de 

b14/b15 variant 6
Vanwege het sluiten van beide overwegen op de 

Tongersestraat zal het verkeer buiten Boxtel omgaan. 

Dit heeft een positiefeffect voor de luchtkwaliteit in 

Boxtel, en de buurtschappen Tongeren en Kalksheuvel. 

De intensiteiten van het wegverkeer op de Keulsebaan 

zullen toenemen. In het buitengebied van Tongeren 

zullen in deze variant de intensiteiten op sommige 

wegen stijgen, en op andere  wegen afnemen. 

Per saldo zullen de effecten voor het deelgebied 
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Centrum Boxtel + + + + +

Buurtschap Kalksheuvel + + + + +

Leenhoflaan /  Essche Heike / 

Buitengebied Tongeren

+ + + -- --

Buurtschap Tongeren - - - - -

Omgeving Keulsebaan 0 0 - - -
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Tunnelvarianten  Omleidingsvarianten
CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 Variant 6 B14/B15 Variant 4 B14/B15 Variant Extra

Tunnel Kalksheuvel-

Centrum
Tunnel Ladonk-Centrum Beide overwegen dicht

Overweg den Bosch 

gelijkvloers open

Overweg Den Bosch 

ongelijkvloers

0 + tOtaal ruimtelijke 
effecten ++ 0 -

-
Sociale veiligheid tunnel 

met bocht

0
Rechte tunnel is 

overzichtelijk

Inpasbaarheid

0
Tunnel voor fietsverkeer 

en voetgangers goed 

inpasbaar

0
Tunnel voor fietsverkeer 

en voetgangers goed 

inpasbaar

--
Sociale- en verkeersveiligheid 

tunnel met bocht

+
Verhelderen 

verkeersstructuur; 

onduidelijke inpassing 

tunnel

+
Verhelderen 

verkeersstructuur; 

onduidelijke inpassing 

tunnel

 Landschap en 

stedenbouw

++
Duidelijk onderscheid 

in woongebieden en 

verkeersroutes

+
Duidelijk onderscheid 

in woongebieden en 

verkeersroutes

-
Tunnel is slecht inpasbaar, 

onduidelijke ruimtelijke 

situatie rondom tunnel.

++
Opheffen drie overwegen

++
Opheffen drie overwegen

Externe veiligheid
+

Opheffen drie overwegen

verbreding Keulsebaan

0
Opheffen twee overwegen 

verbreding Keulsebaan

+
Opheffen drie overwegen 

verbreding Keulsebaan

0
Geen significante effecten

0
Geen significante effecten

Ecologie 0
Geen significante effecten

0
Geen significante effecten

0
Geen significante effecten
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adequate wijze aan te sluiten op de bestaande 

wegenstructuur. 

 � Maatregelen aan de Keulsebaan moeten afgestemd 

worden met eventuele plannen voor het Duits lijntje. 

 � Maatregelen aan de Keulsebaan en Tongeren zijn 

voldoende inpasbaar.

b14/b15 variant 4: scOre 0

 � Gelijk aan B14/B15 variant 6.

b14/b15 variant extra: scOre --

 � Tunnel met bocht naar Tongeren is complex in 

aanleg en onoverzichtelijk in gebruik. Sociale 

veiligheid is hier mogelijk een issue omdat het einde 

van de tunnel niet zichtbaar is vanuit de tunnel. 

 � Oostelijke toerit zie CV9 variant 1b.

 � Westelijke aansluiting fietspad op buurtschap 

Kalksheuvel is binnen de beschikbare ruimte in te 

passen en op adequate wijze aan te sluiten op de 

bestaande wegenstructuur. 

Inleiding
Naast leefbaarheidsaspecten per buurt treden er ook 

algemene ruimtelijke effecten op. Deze

effecten worden beoordeeld binnen het criterium 

ruimtelijke effecten. Er wordt gekeken naar de 

volgende aspecten:

1. Inpasbaarheid

2. Landschap en stedenbouw

3. Ecologie

4. Externe veiligheid

De effecten zijn kwalitatief beschreven op basis 

van expert judgement. Effecten zijn beoordeeld 

ten opzichte van de referentiesituatie (autonome 

ontwikkeling 2020, exclusief VLK).

Inpasbaarheid
Binnen dit aspect wordt gekeken naar de 

civieltechnische inpassing van de voorgestelde 

maatregelen in iedere variant.

cv9 variant 1b: scOre -

 � Westelijke toerit tunnel: Er is voldoende bouwruimte  

beschikbaar wanneer de bebouwing verwijderd 

wordt. Sociale veiligheid is hier mogelijk een issue 

omdat het einde van de tunnel niet zichtbaar is 

vanuit de tunnel. 

 � Bouwbaar met beperkte buitendienststellingen.

 � De oostelijke toerit van de tunnel is niet optimaal 

inpasbaar binnen de beperkte beschikbare 

ruimte. Het is noodzakelijk om de oostelijke 

toerit voor autoverkeer uit te voeren met een 

hellingspercentage van 7%. De aansluiting van de 

oostelijke toerit op de bestaande wegenstructuur 

is gezien het bochtige karakter van de doorgaande 

route niet optimaal.

cv9 variant 2b: scOre 0

 � Westelijke zijde tunnel: recht uitvoeren van 

kunstwerk is eenvoudiger, geen issue met sociale 

veiligheid, meer grond nodig dan bij CV9 variant 1b.

 � Bouwbaar met beperkte buitendienststellingen.

 �  Oostelijke toerit  zie CV9 variant 1b.

b14/b15 variant 6: scOre 0

 � De tunnel voor fietsverkeer en voetgangers is 

binnen de beschikbare ruimte in te passen en op 

3.6 Ruimtelijke effecten
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Landschap en stedenbouw
Binnen dit aspect wordt integraal gekeken naar de 

landschappelijke en/of stedenbouwkundige inpassing 

van de voorgestelde maatregelen in iedere variant.

Hierbij wordt gekeken of maatregelen goed in te 

passen zijn in de omgeving, wat voor restruimtes er 

resteren naast de infrastructuur en hoe de wegen

aansluiten op de bestaande ruimtelijke structuur.

vlk
De VLK is in alle varianten opgenomen en daarmee 

niet onderscheidend tussen de varianten binnen 

het aspect landschap en stedenbouw. De weg is 

wel meegenomen in de beoordeling om telkens 

het eindresultaat te kunnen vergelijken met de 

referentiesituatie. De VLK is een ingrijpende ingreep in 

het open landschap ten westen van Kalksheuvel. 

cv9 variant 1b en 2b: scOre +
Beide tunnelvarianten slagen er goed in om de 

verkeersstructuur rondom de overweg te verhelderen 

en onderscheid te maken in doorgaande wegen en

woonstraten. CV9 Variant 1b leidt tot minder 

aantasting van landschappelijk gebied dan CV9 Variant 

2b. De inpassing van de tunnel aan de oostzijde en de 

verkeersstromen door het centrum zijn niet optimaal 

en niet passend bij sfeer en karakter van dit gebied. 

Beide varianten scoren een +.

b14/b15 variant 6: scOre ++
Deze variant  zorgt voor een grote kans op 

aantrekkelijke woongebieden rondom het spoor. 

Zonder complexe ingrepen ter plaatse ontstaat 

de kans in het centrum, en in de buurtschappen 

Kalksheuvel en Tongeren aantrekkelijke woon-

gebieden te realiseren. Het doorgaande verkeer 

verdwijnt en doorgaande straten worden woonstraten.

De verbinding tussen centrumgebied, buurtschappen 

en bedrijventerrein voor langzaam verkeer wordt 

goed voorzien door middel van een langzaam 

verkeerstunnel. Verkeer wordt omgeleid over logische 

routes. Aanpassingen aan de Keulsebaan leiden 

niet tot aantasting van landschappelijke waarde. 

Aandachtspunt is de toenemende verkeersintensiteit 

in het buitengebied van Tongeren en de omgeving van 

Essche Heike. Wanneer hiervoor maatregelen getroffen 

moeten worden is aandacht voor  landschappelijke 

kwaliteit een must.

b14/b15 variant 4: scOre +
Door het in stand houden van de verbinding 

Tongeren-centrum verdwijnt de mogelijkheid om 

verkeersluw woongebied te realiseren rondom de 

bestaande dubbele overweg. Verder zie B14/B15 

variant 6. 

b14/b15 variant extra: scOre -
De voorgestelde tunnel met bocht is niet goed 

ruimtelijk in te passen op de Tongersestraat. Diverse 

woningen aan de weg Tongeren moeten opgekocht 

worden om deze variant te kunnen realiseren. De 

resterende ruimtes tussen weg en spoor zijn lastig 

aantrekkelijk in te richten of te gebruiken. De tunnel 

zelf is onoverzichtelijk. Overige effecten zie B14/B15 

variant 6.
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11) dienen voertuigen met gevaarlijke stoffen de 

bebouwde kommen van gemeenten te vermijden. 

Tenzij zij hier dienen te laden/lossen of indien er 

redelijkerwijs geen route buiten de bebouwde 

kom beschikbaar is. In de omgeving van de 

planontwikkeling bevindt zich een aantal bedrijven 

dat gebruik maakt 

van gevaarlijke 

stoffen. Dit betreft 

een drietal lokaties 

(LPG-tankstations) 

aan de oostzijde 

van het spoor (rode 

driehoeken in 

onderstaande figuur). 

Het is de verwachting 

dat de vrachtwagens 

voor de bevoorrading 

momenteel gebruik 

maken van een directe 

verbinding vanaf de A2 

naar het betreffende 

LPG-tankstation en 

geen gebruik maken 

Externe veiligheid
sPOOrlijnen met transPOrt van gevaarlijke 
stOffen

Vanwege de komst van ongelijkvloerse kruisingen of 

de sluiting van overwegen neemt de ongevalskans van 

een trein met gevaarlijke stoffen af. Dit heeft dus

een positief effect op externe veiligheid. In de 

effectbeoordeling is uitgegaan van het voorlopig 

ontwerp van de VLK waarin sluiting van de overweg 

Kapelweg is opgenomen en een vernieuwing van de 

gelijkvloerse overweg d’Ekker.

Hoe meer ongelijkvloerse kruisingen / afgesloten 

overgangen er in de variant beoogd zijn, hoe 

positiever de score  voor externe veiligheid. In 

het kader van PHS zal het goederenvervoer in alle 

varianten afnemen op de route Breda - Tilburg - 

Eindhoven (de Brabantroute) en toenemen op de lijn 

Den Bosch - Eindhoven. Dit betekent dat voor externe 

veiligheid het openblijven van een spoorwegovergang 

op de lijn Den Bosch meer negatief scoort dan op de 

lijn Tilburg.

transPOrt van gevaarlijke stOffen Over de weg

Conform de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (art. 

van de spoorwegovergangen in deze studie. De 

spoorwegovergang mag ook niet gebruikt worden 

door vrachtverkeer vanwege het vrachtverbod. 

De voorgenomen wegaanpassingen hebben 

hierop derhalve geen invloed. Op industrieterrein 

Ladonk bevinden zich twee bedrijven met een 
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Beoordeling externe veiligheid ++ ++ + 0 +

Spoor

Spoorwegovergang Den Bosch ++ ++ ++ - - ++

Spoorwegovergang Tilburg ++ ++ ++ ++ ++

Spoorwegovergang d’Ekker - - - - - - - - - -

Weg

Keulsebaan 0 0 - - -
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ammoniakkoelinstallatie en een LPG-tankstation. De 

bevoorrading hiervan vindt naar verwachting plaats 

vanaf de A2 via de Keulsebaan, langs de zuidzijde 

van de bebouwde kom van Boxtel. Dit gezien de 

Bron: professionele risicokaart, bezocht 23 juli 2013

keulsebaan

Een verbreding van de Keulsebaan heeft een licht 

negatief effect op het aspect externe veiligheid. 

Vanwege de wegverbreding reiken de effecten 

(in geval van een incident) verder en komen deze 

mogelijk over  bebouwing (woningen) te liggen. 

Dit heeft een zeer licht negatief effect op externe 

veiligheid. Gezien het beperkte aantal transporten 

van gevaarlijke stoffen zal de verbreding naar alle 

waarschijnlijkheid niet leiden tot knelpunten ten 

aanzien van het plaatsgebonden risico. Daarnaast 

zal gezien het landelijke gebied het groepsrisico 

niet toenemen en de oriëntatiewaarde zeker niet 

overschrijden.

OndergrOndse buisleidingen gevaarlijke stOffen

Bij uitwerking van de VLK is er rekening gehouden met 

enkele ondergrondse buisleidingen nabij d’Ekker. Dit 

betreft de DPO-leiding evenwijdig aan de spoorlijn 

van/naar Den Bosch en de hogedruk aardgasleidingen 

ter hoogte van d’Ekker (zie stippellijnen in 

nevenstaande figuur). Verplaatsing van deze leidingen 

is niet nodig voor de aanleg van de VLK en heeft 

derhalve ook geen invloed op het plaatsgebonden 

verplichting vanuit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 

om de  bebouwde kom te mijden. De voorgenomen 

wegaanpassing heeft hierop derhalve geen invloed. 
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risico of het groepsrisico en vormt derhalve geen 

mogelijk wettelijk knelpunt. 

cv9 variant 1b: scOre ++

 � Sluiting drie gelijkvloerse overwegen (++)

cv9 variant 2b: scOre ++

 � Sluiting drie gelijkvloerse overwegen (++)

b14/b15 variant 6: scOre +

 � Sluiting drie gelijkvloerse overwegen (++)

 � Verbreden Keulsebaan (-)

b14/b15 variant 4: scOre 0

 � Sluiting twee gelijkvloerse overwegen (+)

 � Verbreden Keulsebaan (-)

b14/b15 variant extra: scOre +

 � Sluiting drie gelijkvloerse overwegen (++)

 � Verbreden Keulsebaan (-)

Ecologie
De huidige overwegen liggen in stedelijk gebied met 

beperkte ecologische waarden. Ten westen ligt het 

Natura2000-gebied de Kampina en het beekdal

van de Beerze. Beiden liggen dusdanig ver van het 

projectgebied dat directe effecten van elke variant zijn 

uitgesloten. Indirecte effecten via stikstofdepositie

spelen naar verwachting ook geen rol omdat de 

varianten niet zullen leiden tot significant andere 

emissies en daarmee ook niet tot andere deposities.

De Kleine Aa of Smalwater loopt vlak langs beide 

overwegen. Dit water heeft ook de status van een 

Ecologische Verbindingszone. De voornaamste 

functie van deze EVZ richt zich op waterorganismen 

(vissen, waterinsecten) die zich via deze EVZ kunnen 

verplaatsen tussen De Beerze en de Dommel. Bij 

de varianten waar een tunnel naast de huidige 

overwegen gelegd zal worden, zal een deel van de 

groenstrook/oeverzone van de EVZ van functie

veranderen. In de huidige situatie is de oever steil 

en draagt niet of nauwelijks bij aan het functioneren 

van de EVZ. Een ingreep in deze oeverzone 

hoeft daarmee geen negatief effect te geven. De 

aanleg van een tunnel/verdiepte ligging kan zelfs 

aangegrepen worden de kwaliteit van de resterende 

groenzone tussen de beek en het kunstwerk te 

verbeteren. Daarmee is het al dan niet aanleggen 

van een kunstwerk hier niet onderscheidend voor dit 

onderwerp.

Voor verschillende alternatieven is het waarschijnlijk 

dat panden gesloopt moeten worden. Slopen 

van panden kan gevolgen hebben voor de daarin 

voorkomende beschermde diersoorten. Met 

name vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen, 

boerenzwaluwen en huiszwaluwen kunnen gebruik 

maken van deze panden. Deze dieren zijn allen strikt 

beschermd onder de Flora – en Faunawet. Slopen van 

panden waarin ze verblijven is vergunningplichtig en 

is vaak verbonden aan voorwaarden. Niet altijd kan 

voldaan worden aan deze voorwaarden. In dit geval is 

naar verwachting sprake van een aantoonbaar groot 

maatschappelijk belang en zijn naar verwachting 

mogelijkheden beschikbaar om de effecten te 

mitigeren. De vergunningprocedure hiervoor kost tijd.

Daarmee zal rekening gehouden moeten worden voor 

varianten waar het slopen van panden van toepassing 

is. 
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Tabel eindafweging varianten Tunnelvarianten Omleidingsvarianten
CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 Variant 6 B14/B15 Variant 4 B14/B15 Variant Extra

Tunnel Kalksheuvel-

Centrum
Tunnel Ladonk-Centrum Beide overwegen dicht

Overweg den Bosch 

gelijkvloers open

Overweg Den Bosch 

ongelijkvloers

1.    Verkeer / oplossend vermogen 0 0 + + ++

2.    Financiën 0 0 + + -

3.    Beleidskader + + ++ - ++

4.    Leefbaarheid + ++ ++ 0 +

5.    Ruimtelijke effecten 0 + ++ 0 -
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3.7 Conclusie integrale variantenafweging

De variant is in de kostenraming variantenafweging 

iets duurder dan CV9 variant 1b. De ruimtelijke 

voordelen van CV9 variant 2b wegen op tegen dit 

prijsverschil. Om die reden wordt er gekozen voor CV9 

variant 2b als de uitgewerkte voorkeursvariant van 

oplossingsrichting CV9.

tunnelvarianten cv9
Oplossingsrichting CV9 gaat uit van de realisatie van 

een verbindingsweg tussen bedrijventerrein Ladonk en 

de Kapelweg en een tunnel voor fiets- en auto verkeer 

op de plaats van de huidige overweg Tongerse straat. 

De problematiek van de dubbele overweg wordt 

opgelost doordat de overwegen worden opgeheven 

en vervangen door een tunnel. De verkeers structuur 

van de kern Boxtel blijft gelijk aan de bestaande situatie 

omdat verkeer gebruik blijft maken van de route over de 

Tongersestraat (maar dan door het spoor ongelijkvloers 

te passeren).

CV9 Variant 2b scoort ten opzichte van de CV9 variant 

1b beter op verkeers kundige effecten, leefbaarheid 

en ruimtelijke effecten. CV9 variant 2b sluit aan de 

westzijde direct aan op bedrijventerrein Ladonk 

en heeft vanaf daar een korte verbinding naar 

de VLK. Met deze verbinding wordt voorkomen 

dat het doorgaande verkeer door buurtschap 

Kalksheuvel rijdt. Hiermee treden geen ongewenste 

leefbaarheidseffecten op in buurtschap Kalksheuvel 

en sluit de tunnel verkeerstechnisch beter aan op 

bedrijventerrein Ladonk en de VLK.

Inleiding
De vijf varianten zijn in dit hoofdstuk beoordeeld op 

verkeerskundige effecten, financiën, beleidskader, 

leefbaarheid en ruimtelijke effecten.

Op basis van deze beoordeling scoort CV9 variant 2b 

het beste bij de tunnel varianten en B14/B15 variant 6 

het beste bij de omleidings varianten. In deze paragraaf 

wordt deze beoordeling toegelicht.

In hoofdstuk vier worden de als best beoordeelde 

varianten per oplossingsrichting nog een stap verder 

uitgewerkt en wordt de verdere afweging tussen de 

voorkeursvarianten tunnel en omleiding onderling 

toegelicht.
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Tabel eindafweging varianten Tunnelvarianten Omleidingsvarianten
CV9 Variant 1b CV9 Variant 2b B14/B15 Variant 6 B14/B15 Variant 4 B14/B15 Variant Extra

Tunnel Kalksheuvel-

Centrum
Tunnel Ladonk-Centrum Beide overwegen dicht

Overweg den Bosch 

gelijkvloers open

Overweg Den Bosch 

ongelijkvloers

1.    Verkeer / oplossend vermogen 0 0 + + ++

2.    Financiën 0 0 + + -

3.    Beleidskader + + ++ - ++

4.    Leefbaarheid + ++ ++ 0 +

5.    Ruimtelijke effecten 0 + ++ 0 -
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Om deze verbinding toch goed te onderzoeken is 

er ook gekeken naar B14/B15 variant Extra met een 

tunnel met bocht. De variant resulteert in de beste 

bereikbaarheid. De variant scoort optimaal op verkeer 

/ oplossend vermogen. De winst in bereikbaarheid 

staat echter niet in verhouding tot de grote 

meerkosten van deze variant. Daarnaast overschreidt 

de bandbreedte van de kostenraming van deze 

variant het theoretisch maximaal beschikbare 

investeringsbedrag van € 50 miljoen.

Alle aspecten afwegend wordt er gekozen voor B14/

B15 variant 6 als de uitgewerkte voorkeursvariant van 

oplossingsrichting B14/B15.

Om dit effect te verminderen zijn ook B14/B15 variant 

4 en B14/B15 variant Extra onderzocht. Deze varianten 

hebben naast de zuidelijke rondweg nog een extra 

verbinding over de weg Tongeren.

Deze omleiding over de weg Tongeren vergroot aan 

de ene kant de bereikbaarheid, maar leidt ook  tot 

een verslechtering op leefbaarheidsaspecten in 

buurtschap Tongeren waardoor deze varianten op 

leefbaarheid slechter scoren dan B14/B15 variant 6.

Naast deze nadelen op leefbaarheid is gebleken 

dat het niet mogelijk is om op voldoende wijze een 

verbinding te realiseren voor autoverkeer van het 

centrum van Boxtel naar de weg Tongeren.

Om veilig hoogfrequent spoorvervoer met zo min 

mogelijk risico op verstoring van de treindienst te 

kunnen afwikkelen, is het voor het ministerie van IenM 

en ProRail van belang om de dubbele overweg in de 

Tongersestraat te saneren. De mate van co-financiering 

vanuit PHS zal afhankelijk zijn van de mate waarin 

de gevonden oplossing tegemoet komt aan de 

doelstellingen van PHS, en B14/B15 variant 4 draagt 

maar beperkt bij aan de doelstellingen van PHS.

Omleidingsvarianten b14/b15
Oplossingsrichting B14/B15 gaat uit van de realisatie 

van een verbindingsweg tussen bedrijventerrein 

Ladonk en de Kapelweg, het opheffen van één 

of beide overwegen op de Tongersestraat en het 

aanpassen van de wegenstructuur van Boxtel.

B14/B15 variant 6 scoort ten opzichte van de varianten 

4 en Extra beter op beleidskader, leefbaarheid en 

ruimtelijke effecten. Het sluiten van de overwegen 

en het creëeren van een omleiding over de zuidelijke 

rondweg zorgt voor een afname van het autoverkeer 

in het centrum van Boxtel en in de buurtschappen 

Kalksheuvel en Tongeren. Dit verbetert de leefbaarheid 

ter plaatse en draagt bij aan de doelstellingen van de 

gemeente Boxtel. B14/B15 variant 6 is ongeveer even 

duur als variant 4 en ruim goedkoper dan variant Extra.

Door de realisatie van de VLK en het verbreden van de 

Keulsebaan is binnen deze variant de bereikbaarheid 

voldoende gewaarborgd. Wel ontstaan er voor 

buurtschappen Tongeren en Kalksheuvel langere 

omrijdafstanden.



62

Specificaties kostenraming eindafweging 
Ten opzichte van de globale kostenraming in 

hoofdstuk 3 zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd 

in de uitgewerkte kostenraming:

1. sPOOrkruisende delen

Dit onderdeel bevat het opheffen van overwegen op 

de Tongersestraat en de aanleg van de tunnels in beide 

varianten inclusief aansluitende infrastructuur. In deze 

fase zijn de kosten van de spoorkruisende delen in 

meer detail uitgewerkt door Movares en gereviewed 

door ProRail (AKI). Aan de kostenraming is een post 

voor kabels en leidingen toegevoegd.;

2. vlk
Dit onderdeel bevat de volledige aanleg van de 

VLK uitgaande van het voorlopig ontwerp. De 

kostenraming voor de VLK is aangepast op het  

voorlopig ontwerp inclusief conditio nerings kosten 

(flora en fauna, archeologisch onderzoek);

3. maatregelen keulsebaan en 4. aanPassingen 
tOngeren

De kostenraming voor de maatregelen Keulsebaan 

en de aanpassingen Tongeren zijn niet aangepast ten 

Inleiding
De twee en drie hoofdvarianten per oplossingsrichting 

zijn in het voorgaande hoofdstuk  beoordeeld op 

verkeer/oplossend vermogen, financiën, beleidskader, 

leefbaarheid en ruimtelijke effecten. Op basis van 

deze beoordeling scoort CV9 variant 2b het beste 

bij de tunnel varianten en B14/B15 variant 6 bij de 

omleidings varianten. 

In dit hoofdstuk worden deze twee uitgewerkte 

voorkeursvarianten een stap nader bekeken op de 

aspecten kosten en fasering. Daarna worden in een 

concluderende paragraaf de voor- en nadelen  van 

beide varianten nog een keer naast elkaar gezet. 

De nadere uitwerking op kosten en fasering heeft 

als doel om de financiële haalbaarheid van beide 

varianten goed in beeld te krijgen voor het verdere 

besluitvormingstraject. 

Toelichting kostenraming eindafweging
De kostenraming in deze fase is op belangrijke 

onderdelen verder uitgewerkt om een beter inzicht 

te krijgen in de te verwachten kosten. In stap 2 

(hoofdstuk 3) zijn de vijf hoofdvarianten in een 

globale kostenraming op een onderling identieke 

wijze met dezelfde diepgang met elkaar vergeleken. 

Deze globale kostenraming is uitgevoerd op basis 

van kengetallen en een vaste vierkante meter prijs 

voor onder andere tunnels en wegen. Dit niveau 

van kostenramen is bij uitstek geschikt voor een 

onderlinge afweging van varianten.

In dit hoofdstuk zijn de twee overgebleven 

uitgewerkte voorkeursvarianten met een 

grotere diepgang uitgewerkt in een uitgewerkte 

kostenraming voor de eindafweging om voor het 

verdere besluitvormingstraject met nauwkeurige 

cijfers te kunnen adviseren. In dit traject van verdere 

uitwerking zijn afwijkingen ten opzichte van 

eerdere kostenramingen onvermijdelijk. Waar er 

afwijkingen ontstaan worden die in deze paragraaf 

toegelicht. Een meer gedetailleerd overzicht van alle 

gebruikte kostenramingen is te vinden in bijlage 9 

‘samenvattingen kostenramingen’. 

4 Conclusie
4.1 Inleiding en kostenraming eindafweging



63oktober 2013Gemeente Boxtel  | Nadere uitwerking PHS - Dubbele overweg Tongersestraat

 cv9 variant 2b

tunnel ladOnk-centrum

b14/b15 variant 6
beide Overwegen dicht

tOtaal

Incl. BTW. 
€ 43,5 miljOen* 
Bandbreedte +/- 20-30%;  

Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en 

overige bijkomende kosten;

€ 38,4 miljOen** 
Bandbreedte +/- 20-30%;  

Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en 

overige bijkomende kosten;

* Toelichting kostenraming CV9 variant 2b 
Voor CV9 variant 2b is er ten opzichte van de globale kostenraming in 
hoofdstuk 3 een toename zichtbaar van € 3,7 miljoen incl. BTW. Deze 
toename in kosten ten opzichte van de globale raming is het gevolg 
van het opnemen van kabels en leidingen in de kostenramingen van de 
spoorkruisende delen (zie ook bijlage 9.1 en 9.3).

**  Toelichting kostenraming B14/B15 variant 6 
Voor B14/B15 is er ten opzichte van de globale kostenraming in hoofdstuk 3 een 
toename zichtbaar van € 6,7 miljoen euro incl. BTW.  Deze toename in kosten ten 
opzichte van de globale raming is net als bij CV9 variant 2b voor een bedrag van 
€ 3,7 miljoen incl. BTW toe te schrijven aan het opnemen van kabels en leidingen 
in de kostenramingen van de spoorkruisende delen en de VLK. Daarnaast liggen 
de investeringskosten voor de fiets- en voetgangerstunnel in B14/B15 variant 6 
in de uitgewerkte kostenraming van de eindafweging € 3,0 miljoen hoger dan in 
de globale kostenraming. De in hoofdstuk 3 gehanteerde globale methode van 
kostenramen is voor de grotere autotunnel van variant CV9 beter geschikt dan voor 
de kleinere fiets- en voetgangerstunnel, waardoor in deze variant bij uitwerking een 
correctie optreedt (zie ook bijlage 9.1 en 9.3).

opzichte van hoofdstuk 3. Alle bedragen zijn geraamd 

op basis van een SO met een zekerheid van +/- 30%. 

Kabels en leidingen zijn niet geraamd.

Eindbedragen kostenraming eindafweging 
cv9 variant 2b: scOre neutraal (0)

 � 43,5 miljoen euro (+/- 20-30%) 
Bandbreedte kostenraming 20-30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten.;

De kosten bestaan uit de aanleg van de tunnel 

voor autoverkeer, fietsers en voetgangers 

inclusief aansluitende infrastructuur en de daaruit 

voorkomende constructiekosten en vastgoedkosten. 

Ook zijn de VLK en het opheffen van beide overwegen 

opgenomen. 

b14/b15 variant 6: scOre POsitief (+)

 � 38,4 miljoen euro (+/- 20-30%) 
Bandbreedte kostenraming 20-30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten.;

De kosten bestaan uit de aanleg van de tunnel voor 

fietsers en voetgangers. Daarnaast zitten in dit bedrag 

ook de aanleg van de VLK, aanpassingen aan de weg 

Tongeren, het opwaarderen van de Keulsebaan en het 

opheffen van beide overwegen.
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de kaders van financiering wel faseerbaar. Voor de 

beide uitgewerkte voorkeursvarianten is bekeken 

of het mogelijk is om binnen de uitgewerkte 

voorkeursvariant de aanleg van de VLK en de 

maatregelen aan de Keulsebaan en Tongeren uit te 

voeren in een tweede fase.

Keuzes in fasering om financiële redenen staan los 

van de planning van maatregelen binnen een fase.  

Binnen een enkele fase kan er gekeken worden naar 

een uitvoeringsplanning. Wanneer er voor wordt 

gekozen om een aantal maatregelen binnen één 

enkele fase uit te voeren, dan is het mogelijk om 

de uitvoeringsplanning vrij in te delen. Binnen een 

fase is het mogelijk om in de uitvoeringsplannen de 

spoorkruisende delen na de overige onderdelen te 

plannen. Deze uitvoeringsplanning wordt ook kort 

behandeld in deze paragraaf.

In deze paragraaf worden de financiële consequenties 

van verschillende faseringsstrategieën toegelicht en 

worden de effecten op bereikbaarheid en leefbaarheid 

van fasering getoetst. Op basis van deze informatie 

wordt het mogelijk om een gefundeerde keuze te  

maken in fasering.

randvOOrwaarden fasering

De doelstelling van het project is het vinden van 

een duurzame en robuuste oplossing voor de 

knelpuntsituatie rond de dubbele overweg. De 

financiering van het project is mede gebaseerd 

op medewerking van het ministerie van IenM en 

ProRail in het kader van PHS. Daarbij zal de mate 

van co-financiering afhankelijk zijn van de mate 

waarin de gevonden oplossing tegemoet komt 

aan de doelstellingen van PHS. Uitvoering van de 

varianten zonder een duidelijk zicht op realisatie 

van de spoorkruisende delen is om de hiervoor 

genoemde reden niet haalbaar. Maatregelen aan 

de spoorkruisende delen zijn in alle varianten in de 

eerste fase meegenomen. Maatregelen als de VLK 

of de verbreding van de Keulsebaan zijn binnen 

Inleiding
In hoofdstuk 1 is als randvoorwaarde gesteld dat 

de gekozen varianten een totaaloplossing dienen 

in te houden voor de problematiek van de dubbele 

overweg. Daarbij is aangegeven dat in de praktijk de 

oplossing gefaseerd gerealiseerd kan worden. 

Om financiële redenen kan het wenselijk zijn om de 

realisatie van deelmaatregelen over verschillende 

jaren uit te spreiden. Wanneer bij aanvang niet het 

volledige budget beschikbaar is kan er voor gekozen 

worden om maar een deel van de maatregelen direct 

uit te voeren (fase 1), en aanvullende maatregelen uit 

te voeren op het moment dat het benodigde budget 

wel beschikbaar is (fase 2). 

Naast voordelen in financiering kan het opknippen 

van de varianten in fases ook nadelen hebben in 

bereikbaarheid (verkeerskundige effecten). De 

varianten zijn in deze studie en in het voortraject 

telkens  ontworpen als totaaloplossing. Wanneer in de 

eerste fase maar een deel van de maatregelen wordt 

uitgevoerd dan is nog niet bekend wat dit betekent 

voor bereikbaarheid en leefbaarheid.

4.2 Inleiding fasering
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Toets verkeerseffecten fasering CV9
De verkeerseffecten van de fasering worden bekeken 

voor verschillende gebieden van Boxtel. Er is gekeken 

naar leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeerseffecten. 

Verkeerseffecten zijn bekeken door de intensiteit op 

een aantal wegen te vergelijken met de beschikbare 

capaciteit op deze wegen in beide strategieën. 

Verkeersgegevens zijn door Goudappel-Coffeng 

berekend met het statisch regionale verkeersmodel. 

Bij de strategieën wordt gekeken naar toe- en of 

Toets investeringskosten fasering CV9
De totale investeringskosten voor CV9 variant 2b 

inclusief BTW bedragen ongeveer € 43,5 miljoen6. Dit 

bedrag bestaat voor het grootste deel uit kosten voor 

de aanleg van de verkeerstunnel (investeringskosten 

spoorkruisende delen (€ 34,4 miljoen6). Dit is een grote 

post die in een keer aangelegd moet worden. Deze 

variant biedt in de financiën daarom weinig ruimte 

voor fasering. Het is financieel wel mogelijk om in een 

tweede fase de VLK aan te leggen voor ongeveer € 9,2 

miljoen incl. BTW6 (zie tabel). 

6 Bandbreedte +/- 20-30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, vastgoed-, 

engineering en overige bijkomende kosten;

Faseringsstrategieën CV9 Variant 2b
Onderdelen

CV9 Variant 2b bestaat uit twee onderdelen:

1. Spoorkruisende delen
•  Aanleg autotunnel
• Sluiten bestaande overwegen

2. VLK

strategieën

Deze maatregelen zijn binnen de randvoorwaarden op 

de volgende twee wijzen te faseren (zie ook tabel).

1. Directe realisatie spoorkruisende delen en VLK

2. Directe realisatie spoorkruisende delen. Gefaseerde 

realisatie VLK

Om een keuze te maken tussen deze twee strategieën 

zijn de verkeerseffecten van de realisatie van de 

autotunnel zonder aanleg van de VLK inzichtelijk 

gemaakt, en zijn de investeringskosten van beide 

onderdelen los van elkaar inzichtelijk gemaakt.

cv9 2b 
strategie 1

cv9 2b 
strategie 2

1.    sPOOrkruisende delen
 - Aanleg autotunnel
 - Sluiten bestaande overwegen

fase 1 fase 1

2.    vlk fase 1 fase 2

investeringskOsten direct

*Investeringskosten incl. BTW +/- 20-30%
€ 43,5 miljOen* € 34,4 miljOen*

investeringskOsten gefaseerd

*Investeringskosten incl. BTW +/- 20-30%
- € 9,2 miljOen*

effecten van fasering OP 
bereikbaarheid en leefbaarheid

Geen effecten
Knelpunt leefbaarheid en 

veiligheid in Kalksheuvel

4.3 Faseringsmogelijkheden CV9 variant 2b
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afname van de verkeersintensiteiten. Strategie 2 met 

gefaseerde aanleg van de VLK wordt vergeleken met 

de oorspronkelijke variant (strategie 1). Beoordeling 

van de strategieën vindt plaats ten opzichte van de 

doelstellingen en rand voorwaarden van het project. 

Hierbij is met name het GVVP van Boxtel van belang 

(zie voor beoordelingskader ook bijlage 6). 

Door gefaseerde aanleg van CV9 Variant 2b (strategie 

2) treden de volgende effecten op in vergelijking met 

de oorspronkelijke variant:

centrum van bOxtel

Gefaseerde aanleg van de VLK in CV9 variant 2b 

heeft geen significante invloed op de hoeveelheid 

autoverkeer in het centrum van Boxtel. Bij aanleg 

van de tunnel CV9 2b worden de bestaande 

verkeers stromen in het centrum gehandhaafd. Met 

een gefaseerde aanleg van de VLK treden er geen 

wijzigingen op in deze effecten.

buurtschaP kalksheuvel

Gefaseerde aanleg van de VLK heeft grote gevolgen 

voor de hoeveelheid verkeer door het buurtschap 



67oktober 2013Gemeente Boxtel  | Nadere uitwerking PHS - Dubbele overweg Tongersestraat

verkeer in strategie 2 sterk toe in vergelijking met 

strategie 1.

keulsebaan en ladOnk

Al in de autonome ontwikkeling wordt de 

grenswaarde voor de maximum capaciteit van 

de Keulsebaan bereikt. Aanleg van de tunnel 

heeft hier geen invloed op. De VLK geeft een 

verkeersaantrekkende werking op het westelijk deel 

van de Keulsebaan. Omdat de capaciteitsproblemen 

zicht voordoen op het oostelijk deel van de 

Keulsebaan heeft gefaseerde aanleg van de VLK geen 

positief of negatief effect op de capaciteitsproblemen 

van de Keulsebaan. Op bedrijventerrein Ladonk 

leidt gefaseerde aanleg van de VLK tot andere 

verkeersstromen. Dit heeft echter geen significante 

effecten voor bereikbaarheid en/of veiligheid.

Conclusie fasering CV9
Vanuit financiële overwegingen is binnen deze variant 

fasering van maatregelen maar beperkt mogelijk. 

De grootste kostenpost van het project bestaat uit 

de aanleg van de verkeerstunnel. Deze tunnel is niet 

gefaseerd aan te leggen. De fasering die wel mogelijk 

is bestaat uit de aanleg van de VLK. 

Bij een keuze voor een gefaseerde aanleg van de VLK 

wordt geaccepteerd dat het bestaande knelpunt in 

leefbaarheid en veiligheid in buurtschap Kalksheuvel 

blijft bestaan totdat de VLK is aangelegd. 

uitvOeringsPlanning cv9 variant 2b strategie 1
Bij een keuze voor faseringsstrategie 1 is het mogelijk 

om de werkzaamheden opeenvolgend te plannen in 

een uitvoeringsplanning binnen een enkele fase.  

Wanneer eerst de VLK wordt aangelegd dan lost de 

VLK bij aanleg al een deel van de problematiek van 

de dubbele overweg op, en kan de VLK dienen als 

omleidingsroute tijdens de aanleg van de tunnel.  

Deze voordelen treden niet op bij een omgekeerde 

volgorde.

Kalksheuvel. In de autonome situatie neemt het aantal 

motorvoertuigen op de Kapelweg sterk toe, en dit 

wordt verder versterkt door de aanleg van de tunnel. 

Met deze hoeveelheid verkeer ontstaat er op de weg 

Kalksheuvel een knelpunt op het vlak van leefbaarheid 

en veiligheid.  Op enkele wegvakken van de Kapelweg 

komt het aantal motorvoertuigen per etmaal boven de 

4.000. Dit is hoger dan de grenswaarde voor duurzaam 

veilig passend bij de functie als erftoegangsweg 

binnen de bebouwde kom.  Deze effecten worden 

pas gemitigeerd door de aanleg van de VLK. Door 

de VLK neemt de hoeveelheid doorgaand verkeer 

over de Kapelweg af tot vrijwel nul (enkel nog 

bestemmingsverkeer).

buurtschaP tOngeren en bOxtel nOOrd

In buurtschap Tongeren zijn er geen significante 

effecten te zien door gefaseerde aanleg van de VLK. 

Op de weg Tongeren neemt de hoeveelheid verkeer 

sterk af door aanleg van de tunnel. Aanleg van de VLK 

is hierop niet van invloed. In Boxtel Noord neemt de 

hoeveelheid verkeer bij een gefaseerde aanleg van 

de VLK meer toe dan bij directe aanleg van de VLK. 

Op met name de Leenhoflaan neemt de hoeveelheid 
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maatregelen Keulsebaan. Gefaseerde realisatie VLK;

4. Directe realisatie spoorkruisende delen. Gefaseerde 

realisatie maatregelen Keulsebaan en VLK;

Om een keuze te maken tussen deze vier strategieën 

zijn de investeringskosten en verkeerseffecten van de 

fases afzonderlijk in beeld gebracht.

Faseringsstrategieën B14/B15 Variant 6
Onderdelen 
B14/B15 Variant 6 bestaat uit drie onderdelen die 

gefaseerd gerealiseerd kunnen worden:

1. Spoorkruisende delen
• Sluiten bestaande overwegen
• Aanleg fietstunnel

2. VLK (incl. aanpassingen Tongeren)
• Aanleg VLK
• Aanpassingen Tongeren

3. Maatregelen Keulsebaan

strategieën

De fasering van de B14/B15 variant 6 is binnen de 

randvoorwaarden op vier wijzen mogelijk. In de 

eerste fase worden altijd de werkzaamheden aan 

spoorkruisende delen uitgevoerd. Hieronder valt de 

sluiting van beide overwegen en de aanleg van de 

fietstunnel. De aanpassingen aan Tongeren hebben 

alleen effect bij de realisatie van de VLK. Om die reden 

zijn beide deelramingen aan elkaar gekoppeld in de 

fasering. 

Dit maakt dat de maatregelen binnen de 

randvoorwaarden op de volgende vier wijzen te 

faseren zijn (zie ook tabel):

1. Directe realisatie spoorkruisende delen, VLK en 

maatregelen Keulsebaan;

2. Directe realisatie spoorkruisende delen en VLK. 

Gefaseerde realisatie maatregelen Keulsebaan;

3. Directe realisatie spoorkruisende delen en 

4.4 Faseringsmogelijkheden B14/B15 variant 6

b14/b15 6 
strategie 1

b14/b15 6 
strategie 2

b14/b15 6 
strategie 3

b14/b15 6 
strategie 4

1.    sPOOrkruisende delen
 - Sluiten bestaande overwegen
 - Aanleg fietstunnel

fase 1 fase 1 fase 1 fase 1

2+4. vlk  + aanPassingen 
tOngeren

fase 1 fase 1 fase 2 fase 2

3.    maatregelen keulsebaan fase 1 fase 2 fase 1 fase 2

investeringskOsten direct

*Investeringskosten ind. BTW +/- 20-30%
€ 38,4 miljOen* € 30,8 miljOen* € 27,5 miljOen* € 19,8 miljOen*

investeringskOsten gefaseerd

*Investeringskosten incl. BTW +/- 20-30%
- € 7,6 miljOen* € 10,9 miljOen* € 18,6 miljOen*

effecten van fasering OP 
bereikbaarheid en leefbaarheid

Geen effecten

Knelpunten 

bereikbaarheid 

Ladonk, 

Kalksheuvel en 

Lennisheuvel

Knelpunt 

leefbaarheid 

en veiligheid in 

Kalksheuvel

Grote en diverse 

knelpunten op 

bereikbaarheid, 

veiligheid en 

robuustheid.
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te sluiten maar niet de VLK te realiseren ontstaat 

een ongewenste situatie in het buurtschap. Op 

enkele wegvakken van de Kapelweg komt het 

aantal motorvoertuigen per etmaal boven de 4.000. 

Dit is hoger dan de grenswaarde voor duurzaam 

veilig passend bij de functie als erftoegangsweg 

binnen de bebouwde kom. Daarmee ontstaat een 

verkeersveiligheids- en leefbaarheidsknelpunt.

bereikbaarheid buurtschaP kalksheuvel

Door het sluiten van de overwegen wordt de  

Tongersestraat weggehaald. Dit is één van de 

belangrijkste verbindingen tussen de kern Boxtel 

en de woon- en werkgebieden ten zuidwesten van 

de spoorlijn. Zonder aanleg van de VLK leidt dit 

tot een verslechtering van de bereikbaarheid van 

Kalksheuvel en ontstaat er een verkeersveiligheids- 

en leefbaarheidsknelpunt. Door de sluiting van 

de overweg zonder aanleg van de VLK wordt de 

barrièrewerking van het spoor vergroot en komt er 

meer ‘druk’ op de overige overwegen. Dit leidt tot 

problemen in de bestaande tunnel in de Keulsebaan 

(die al een capaciteitsprobleem kent) en de overwegen 

op de Leenhoflaan en Essche Heike. Sluiting van 

de overwegen zonder aanleg van de VLK zorgt er 

voor dat ook op de Leenhoflaan (ter hoogte van 

Toets investeringskosten fasering B14/B15
De totale investeringskosten voor B14/B15 variant 6 

inclusief BTW bedragen ongeveer € 38,4 miljoen. De 

drie mogelijke variaties op de fasering kunnen de 

initiële investering terugbrengen tot € 30,8 miljoen 

(strategie 2), € 27,5 miljoen (strategie 3) of € 19,8 

miljoen (strategie 4).  Dit betekent dat er vanuit 

financieel oogpunt goede mogelijkheden zijn om 

de maatregelen te faseren. De oplossing bestaat uit 

losse onderdelen met elk relatief beperkte kosten die 

afzonderlijk van elkaar aan te leggen zijn. 

Toets verkeerseffecten fasering B14/B15
Om een keuze te maken tussen deze vier strategieën 

zijn de verkeerseffecten van deze varianten op 

verschillende deelgebieden in beeld gebracht:

leefbaarheid buurtschaP kalksheuvel 
Gefaseerde aanleg van de VLK heeft grote gevolgen 

voor de hoeveelheid verkeer op de Kapelweg in het 

buurtschap Kalksheuvel. In de autonome situatie 

neemt het aantal motorvoertuigen op de Kapelweg 

sterk toe, en dit wordt verder versterkt door de sluiting 

van de overwegen. Door wel de spoorwegovergangen 

spoorwegovergang) de grenswaarde van 4.000 mvt/

etm voor een erftoegangsweg binnen de bebouwde 

kom wordt overschreden. 

Bij een keuze voor een gefaseerde aanleg van de VLK 

(faseringsstrategieën 3 en 4) wordt geaccepteerd dat 

het bestaande knelpunt in leefbaarheid en veiligheid 

in buurtschap Kalksheuvel blijft bestaan totdat de VLK 

is aangelegd en dat er daarnaast extra knelpunten 

ontstaan op de overwegen Leenhoflaan en Essche 

Heike en in de bestaande tunnel in de Keulsebaan.

keulsebaan en ladOnk

Al in de autonome ontwikkeling wordt de maximum 

capaciteit van de Keulsebaan bereikt. Sluiting van 

de dubbele overweg leidt tot extra verkeer over de 

Keulsebaan. De verhouding tussen intensiteit en 

capaciteit wordt op wegvakken op de Keulsebaan 

zonder verbreding in de ochtendspits en avondspits 

groter dan 0,80 (indicatie voor maximale capaciteit). 

Hiermee wordt de grenswaarde voor de maximale 

capaciteit van de Keulsebaan overschreden en ontstaat 

er een verhoogde kans op filevorming. Bij sluiting van 

de dubbele overweg wordt bedrijventerrein Ladonk 

voor de ontsluiting richting de A2 volledig afhankelijk 
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van de route over de Keulsebaan. Sluiting van de 

overweg zonder opwaardering van de Keulsebaan 

leidt tot een aantasting van de bereikbaarheid 

van bedrijventerrein Ladonk en de woongebieden 

Kalksheuvel en Lennisheuvel voor gemotoriseerd 

verkeer. Ook de calamiteitenontsluiting en de 

toegankelijkheid voor hulpdiensten komt hiermee 

in het geding. Dit geldt in nog sterkere mate voor 

strategie 4 waarin de beide overwegen worden 

gesloten zonder opwaardering van de Keulsebaan 

én zonder aanleg van de VLK. In faserings strategie 

4 ontbreekt het bedrijventerrein Ladonk aan een 

adequate ontsluiting waarmee er grote knelpunten 

ontstaan op het gebied van robuustheid, veiligheid en 

bereikbaarheid. Faseringsstrategie 2 waarbij enkel de 

Keulsebaan wordt gefaseerd leidt tot een afname van 

de bereikbaarheid van bedrijventerrein Ladonk en de 

woongebieden Kalksheuvel en Lennisheuvel waarbij 

knelpunten ontstaan op het gebied van robuustheid 

en veiligheid. 

centrum van bOxtel

Gefaseerde aanleg van de VLK in B14/B15 variant 6 

heeft geen significante invloed op de hoeveelheid 
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omleidingsroute tijdens de aanleg van de fietstunnel.  

Deze voordelen treden niet op bij een omgekeerde 

volgorde. De genoemde knelpunten bij de 

faseringsstrategieën 2,3 en 4 van deze variant treden 

ook op bij in de uitvoeringsfase. Wanneer in een 

uitvoeringsplanning eerst de overwegen worden 

gesloten alvorens de VLK wordt aangelegd dan 

leidt dit tot effecten op leefbaarheid in buurtschap 

Kalksheuvel. Wanneer in een uitvoeringsplanning 

eerst de overwegen worden gesloten alvorens de 

Keulsebaan wordt verbreed dan leidt dit een knelpunt 

op bereikbaarheid voor bedrijventerrein Ladonk en 

buurtschappen Kalksheuvel en Lennisheuvel.

Heike en in de bestaande tunnel in de Keulsebaan. 

Gefaseerde aanpak van de Keulsebaan (strategieën 

2 en 4) leiden tot een afname in bereikbaarheid 

voor bedrijventerrein Ladonk en buurtschappen 

Kalksheuvel en Lennisheuvel en tot knelpunten op het 

gebied van robuustheid en veiligheid. 

Bij een gefaseerde uitvoer van zowel VLK als de 

maatregelen Keulsebaan ontbreekt het bedrijven-

terrein Ladonk in fase 1 aan een adequate ontsluiting 

waarmee er grote knelpunten ontstaan op het gebied 

van robuustheid, veiligheid en bereikbaarheid. De 

robuustheid van de ontsluiting van Boxtel staat 

onder druk bij een sluiting van de overwegen zonder 

realisatie van de VLK en zonder opwaardering van de 

Keulsebaan. 

uitvOeringsPlanning binnen fase 1
Bij een keuze voor faseringsstrategie 1 is het mogelijk 

om de werkzaamheden opeenvolgend te plannen in 

een uitvoeringsplanning binnen een enkele fase. 

Wanneer eerst de VLK wordt aangelegd dan lost de 

VLK bij aanleg al een deel van de problematiek van 

de dubbele overweg op, en kan de VLK dienen als 

autoverkeer in het centrum van Boxtel. Bij sluiting 

van de overwegen neemt de hoeveelheid verkeer in 

het centrum af. Een gefaseerde aanleg van de VLK 

(strategie 3) geeft geen wijzigingen in deze effecten.

buurtschaP tOngeren en bOxtel nOOrd

In buurtschap Tongeren zijn er geen significante 

effecten te zien door gefaseerde aanleg van de VLK. Op 

de weg Tongeren neemt de hoeveelheid verkeer sterk 

af door de sluiting van de overwegen. Aanleg van de 

VLK is hierop niet van invloed. In Boxtel Noord wijzigt 

de hoeveelheid verkeer niet bij een gefaseerde aanleg 

van de VLK.

Conclusie fasering B14/B15
Gefaseerde aanleg van deze variant geeft in alle 

strategieën negatieve effecten op bereik baar heid en 

leefbaarheid. 

Bij een keuze voor een gefaseerde aanleg van de VLK 

(faseringsstrategieën 3 en 4) wordt geaccepteerd dat 

het bestaande knelpunt in leefbaarheid en veiligheid 

in buurtschap Kalksheuvel blijft bestaan totdat de VLK 

is aangelegd en dat er daarnaast extra knelpunten 

ontstaan op de overwegen Leenhoflaan en Essche 
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Ontwerptekening maatregelen variant 2: Tunnel Ladonk-Centrum Tongersestraat

Detailontwerp tunnel variant 2: Tunnel Ladonk-Centrum Tongersestraat
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 � Aan de westzijde een lange toerit die aansluit op 

de Mijlstraat-Ladonkseweg, inclusief brug over 

Smalwater;

 � Met een aansluiting voor fietsers en voetgangers op 

de Molengraafseweg en de Mijlstraat. 

 � Westzijde een toerit met een hellingspercentage van 

5% voor autoverkeer. 

 � Twee-richtingen fietspad aan noordzijde tunnel, 

tunnelhoogte h 2,60 m.;

 � Hellingspercentage fietsverkeer 5% aan beide zijden.

 � Fietsaansluiting vanuit de tunnel op de weg 

Tongeren wordt uitgevoerd d.m.v. een trap met 

fietsgoot.

vOOr en nadelen 
++ Goede verkeersstructuur en bereikbaarheid;

- - Verkeersstroom door centrum van Boxtel blijft 

bestaan;

- Investeringskosten liggen hoger dan bij de 

omleidingsvariant;

- De aansluiting van de tunnel op de bestaande 

wegenstructuur is niet optimaal in te passen aan de 

oostzijde.

4.5 Oplossingsrichting tunnelvariant: CV9 Variant 2b

Detailontwerp tunnel variant 2: Tunnel Ladonk-Centrum Tongersestraat
Beoordeling

CV9 Variant 2b

Tunnel Tongersestraat 

Ladonk-Centrum

1.    Verkeer / oplossend vermogen 0

2.    Financiën 0

3.    Beleidskader +

4.    Leefbaarheid ++

5.    Ruimtelijke effecten +

sPecificaties OntwerP cv9 variant 2b

 � Aanleg Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK);

 � Opheffen van beide gelijkvloerse overwegen op de 

Tongersestraat;

 � De aanleg van een tunnel voor autoverkeer, 

fietsers en voetgangers van de Mijlstraat naar de 

Breukelsestraat (lang-kort);

 � De aanleg van een tunnel iets ten zuiden van de 

Tongersestraat;

 � Tunnelhoogte voor autoverkeer is 4,20 meter;

 � Tunnel is niet toegankelijk voor vrachtverkeer en wel 

toegankelijk voor alle hulpdiensten;

 � Aan de oostzijde een korte toerit met een bocht die 

aansluit op de Breukelsestraat met een knip voor 

autoverkeer in de Van Hornstraat;

 � Aan de oostzijde toegankelijk voor fietsers 

en voetgangers vanuit de Breukelsestraat, 

Tongersestraat en de Van Hornstraat;

 � Verbreden brug Breukelsestraat over Smalwater en 

aanpassen wegtracé voor verkeersveilige aansluiting 

(inclusief aankoop voortuinen); 

 � Oostzijde korte toerit met een hellingspercentage 

voor autoverkeer van 7%;

financiële sPecificaties

 � Investeringskosten: 43,5 miljoen euro*  
*met een bandbreedte van  20-30%;  Prijspeil 2013 incl. 

BTW, vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten. 

Nadere onderbouwing zie paragraaf 4.1 en bijlage 9.3.
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Ontwerptekening maatregelen B14/B15 variant 6: Zuidelijke Randweg, sluiten beide overwegen
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Beoordeling
B14/B15 variant 6

Omleiding Zuidelijke 

Randweg

Beide overwegen dicht

1.    Verkeer / oplossend vermogen +

2.    Financiën +

3.    Beleidskader ++

4.    Leefbaarheid ++

5.    Ruimtelijke effecten ++

4.6 Oplossingsrichting Omleiding B14/B15 Variant 6

sPecificaties OntwerP b14/15 variant 6

 � Aanleg Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg (VLK);

 � Opheffen van beide gelijkvloerse overwegen op de 

Tongersestraat 

 � Omleiding van verkeer over de Keulsebaan en 

opwaardering Keulsebaan naar 2x2 rijstroken vanaf 

de Parallelweg-Zuid tot en met aansluitingen A2;

 � Aanpassingen Tongeren met aanleg vrijliggend 

fietspad, fietssuggestiestroken, keerlus en 

aansluiting op VLK;

 � Aanleg van tunnel voor fietsverkeer en voetgangers 

bij de Tongersestraat van de  Molengraafseweg naar 

de Breukelsestraat

 � Twee-richtingen fietspad, tunnelhoogte h 2,60 m.;

 � Hellingspercentage fietsverkeer 5% aan beide zijden.

 � Fietsaansluiting vanuit de tunnel op de weg 

Tongeren wordt uitgevoerd d.m.v. een trap met 

fietsgoot.

b14/b15 variant 6: 
++ Goede verkeersstructuur over daartoe bestemde 

wegen;

++ Duurzame afname van verkeer door het centrum 

van Boxtel;

+Lagere investeringskosten dan bij tunnelvariant;

- - Mindere bereikbaarheid voor autoverkeer;

- Mindere bereikbaarheid hulpdiensten;

- Toenemende verkeersbewegingen Leenhoflaan, 

Essche Heike en buitengebied Tongeren.

financiële sPecificaties

 � Investeringskosten: 38,4 miljoen euro*
*met een bandbreedte van  20-30%;  Prijspeil 2013 Incl. BTW, 

vastgoed-, engineering en overige bijkomende kosten.  

Nadere onderbouwing zie paragraaf 4.1 en bijlage 9.3.
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Tunnel 
CV9

Omleiding 
B15

CV9 Variant 2b B14/B15 Variant 6

Tunnel Tongersestraat 

Ladonk-Centrum

Omleiding Zuidelijke 

Randweg

Beide overwegen dicht

1.    Verkeer / oplossend vermogen 0 +

2.    Financiën 0 +

3.    Beleidskader + ++

4.    Leefbaarheid ++ ++

5.    Ruimtelijke effecten + ++

Overzichtstekening twee uitgewerkte voorkeursvarianten en de keuze voor de gewenste ontsluiting van Boxtel
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Samenvatting scores
cv9 variant 2b: 
++ Goede verkeersstructuur en bereikbaarheid;

- - Verkeersstroom door centrum van Boxtel blijft 

bestaan;

- Investeringskosten liggen hoger dan bij de 

omleidingsvariant;

- De aansluiting van de tunnel op de bestaande 

wegenstructuur is niet optimaal in te passen aan de 

oostzijde.

b14/b15 variant 6: 
++ Goede verkeersstructuur over daartoe bestemde 

wegen;

++ Duurzame afname van verkeer door het centrum 

van Boxtel;

+Lagere investeringskosten dan bij tunnelvariant;

- - Mindere bereikbaarheid voor autoverkeer;

- Mindere bereikbaarheid hulpdiensten;

- Toenemende verkeersbewegingen Leenhoflaan, 

Essche Heike en buitengebied Tongeren.

Inleiding
De twee en drie hoofdvarianten per oplossingsrichting 

zijn in stap 2 beoordeeld op verkeerskundige

effecten, financiën, beleidskader, leefbaarheid en 

ruimtelijke effecten.

Op basis van deze beoordeling scoort CV9 variant 2b 

het beste bij de tunnel varianten en B14/B15 variant 

het beste 6 bij de omleidings varianten. In stap 3 zijn 

beide uitgewerkte voorkeursvarianten nader bekeken 

op de aspecten kosten en fasering. Dit heeft geleid tot 

een vernieuwde kostenraming en tot een advies voor 

uitvoeringsplanning. 

In deze paragraaf wordt de afweging tussen 

de voorkeursvarianten tunnel en omleiding op 

hoofdlijnen onderling toegelicht. Op basis van deze 

informatie kan besluitvorming plaatsvinden over de 

uiteindelijk gewenste voorkeursvariant.

4.7 Conclusie

Twee uitgewerkte voorkeursvarianten
De beide uitgewerkte voorkeursvarianten voldoen 

in ruime mate aan de gestelde doelen en bieden 

een oplossing voor de problematiek van de dubbele 

overweg. Beide varianten hebben ook nadelen of 

ongewenste neveneffecten. Alle voor- en nadelen 

afwegend voldoet B14/B15 variant 6 omleiding 

Zuidelijke Randweg het beste aan de gestelde 

doelstellingen en randvoorwaarden. 

Keuze
De belangrijkste keuze gaat nu over de gewenste 

ontsluiting van Boxtel. 

 � Heeft het de voorkeur om deze ontsluiting in 

het centrum te hebben via een tunnel met de 

bijbehorende verkeersstroom door het centrum van 

Boxtel?

 � Of heeft het de voorkeur om de overwegen af te 

sluiten, het centrum te ontzien van verkeer en 

omrijdafstanden te accepteren? 

Het is nu aan bestuur en politiek om te komen tot een 

finale afweging. 
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