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Inleiding en leeswijzer
Aanleiding

saneringsmaatregelen. Of overdragen aan haar externe

De visie is ontwikkeld aan de hand van werkhypotheses,

De gemeente Vught heeft de taak om saneringsmaat-

partners die met planvorming en uitvoering van PHS en

omdat naast de sanering ook ingrijpende infrastructurele

regelen (beschermingsniveau geluid en bijbehorende

N65 gemoeid zijn en daarmee de plaatsing van geluids-

ontwikkelingen van Programma Hoogfrequent Spoor en

schermen) voor het noordelijk deel van de N65 te be-

beschermingsmaatregelen overnemen.

Verkenning N65 spelen.

noemen. Hierbij vindt de gemeente het belangrijk dat de
balans tussen leefbaarheid (milieutechnische waarde van Criteria voor ruimtelijke kwaliteit

Tot slot wordt opgemerkt, dat geprobeerd is om het ge-

geluid) en ruimtelijke kwaliteit voor dorp en gemeenschap De criteria voor ruimtelijke kwaliteit, in eerdere rapporta-

bruik van vaktermen tot een minimum te beperken. Om-

ges voor Vught reeds geïntroduceerd, zijn ook voor deze

dat vaktermen voor ruimtelijke ordening en akoestiek niet

locaties relevant. De thema’s ‘Groen & ruim’, ‘Rijk aan

algemeen bekend zijn en ook tot misverstanden kunnen

In januari 2015 is door Jelle Rijpma Advies gestart met

cultuur & historie’, ‘Aantrekkelijk dorps wonen & werken’,

leiden, wordt in het bijzonder naar de begrippenlijst op

een studie naar het effect van schermen op de

en ‘Fijnmazig & veilig route- en voorzieningnetwerk’,

bladzijde 29 verwezen.

ruimtelijke kwaliteit (‚Ruimtelijke kwaliteit N65 locaties

dienen als kapstok om het effect op ruimtelijke kwaliteit

Vught’). De studie geeft ruimtelijke argumenten om af te

te beoordelen. Een toelichting op deze thema’s is in de

Gerelateerde producten:

zien van een 48 dB saneringsscenario. De studie geeft

rapportage opgenomen.

• Varianten samenvatting Vught-Noord, Antea Group,

in orde is.

oktober 2014

ook aanbevelingen voor vervolgonderzoek om een 60
dB saneringsscenario vanuit het oogpunt van ruimtelijke

Leeswijzer

kwaliteit acceptabel te maken. Een samenvatting van

Voor het noordelijke deel van de N65 ligt er nog een sa-

deze studie is opgenomen op de volgende pagina. De

neringsopgave op basis van de Wet geluidhinder (Wgh/

volledige studie is een bijlage bij deze visie.

sanering). Dat is een uitzonderingsituatie. De rest van

• Ruimtelijke Kwaliteit N65 zones Vught, Jelle Rijpma
Advies / Godfried de Graaff, september 2014
• Concept gebiedsvisie Spoorzone Vught, Los stad
om land, september 2015

de N65 en alle overige rijkswegen worden gesaneerd
Een stedenbouwkundige visie als kader

volgens nieuwe wetgeving (MJPG-sanering). De Wgh-sa-

Met de aanbevelingen uit deze studie en het akoestisch

nering kent een veel strengere saneringswaarde (48

vervolgonderzoek wordt in dit document de stap gemaakt

dB) dan de MJPG-sanering (60 dB). Dit zou tot ruimtelijk

naar een stedenbouwkundige visie voor het noordelijk

ongewenst hoge geluidschermen leiden. Een eerdere

deel van de N65 die de geluidsbeschermingsmaatrege-

studie leert dat de gemeente Vught vanuit ruimtelijke

len in relatie tot ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid ver-

kwaliteit de hoogte van de schermen wil beperken tot het

antwoordt.

beschermingsniveau dat aansluit bij de saneringswaarde

Hiermee zijn de wenselijke saneringsmaatregelen vast-

van 60 dB voor rijkswegen. Deze visie brengt de maxi-

gelegd en kan de gemeente Vught de hierin opgenomen

mum hoogte van schermen in beeld vanuit de ruimtelijke

uitgangspunten en randvoorwaarden (milieutechnische

kwaliteit en geeft een impressie van de mogelijke scher-

én ruimtelijk) toetsen en gebruiken bij het uitwerken van

men.
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Context
De gemeente Vught staat voor een aantal grote kansen, nu de rijksinfrastructuur van zowel spoorlijn en N65 onderhevig zijn aan verandering. De inzet van de gemeente en partners om deze assen, die nu
vooral litteken zijn in het dorp, te transformeren tot nieuwe kwaliteitsassen, wordt vertaald in een grotendeels verdiepte aanleg van de
infrastructuur. Een geweldige winst voor de leefbaarheid en ruimtelijke
kwaliteit voor dorp Vught. Het dorp kan weer dorp worden.

wordt de gebruikelijke volgorde van bron, overdracht en ontvanger
gehanteerd. Dat betekent, dat eerst het meest stille wegdek wordt
toegepast, dan de schermhoogten worden gedimensioneerd tot de
benodigde hoogte of tot een maximaal gewenste hoogte vanuit ruimtelijke kwaliteit. Als daarmee het beschermingsniveau niet gehaald wordt,
wordt gekeken in hoeverre aanvullende gevelmaatregelen in beeld
komen.

Het noordelijk deel van de N65 heeft nu nog de status van een snelweg en is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat. De weg wordt
omgebouwd naar een N-weg en ook dit is een kans voor Vught en
Rijkswaterstaat om opnieuw vorm te geven aan kwaliteit.

Uitkomst vooronderzoek / analyse

De saneringsopgave voor Vught

De gemeente Vught heeft een saneringsopgave, wat betekent dat zij
de wettelijke plicht heeft saneringswoningen te beschermen tegen het
geluid van de N65. En dat betekent, dat er na het treffen van mogelijke
bronmaatregelen, ook geluidsschermen langs de infrastructuurassen
nodig zijn.
Het door de wet vastgestelde niveau is 48 dB. In een voorgaande
studie, opgenomen als bijlage bij deze visie, is onderzocht wat een
beschermingsniveau van 48 dB ruimtelijk betekent. Welke hoogte van
schermen horen daar eigenlijk bij? Hoe beïnvloedt dat de woonomgeving en woonkwaliteit? En wat betekent dit voor het beeld en de
beleving van dorp Vught?
De studie heeft inzichtelijk gemaakt dat Vught vanuit het oogpunt van
ruimtelijke kwaliteit voor nu en in de toekomst, schermhoogtes die passen bij een beschermingsniveau van 48 dB te ingrijpend vindt voor de
ruimtelijke kwaliteit van het dorp.

Streven naar een 60 dB beschermingsniveau

Voor het noordelijk deel geldt een saneringswaarde van 48 dB. Uit
een eerdere studie naar de effecten (zie bijlage) blijkt, dat dit beschermingsniveau tot ruimtelijk ongewenst hoge geluidsschermen leidt.
Daarom is aansluiting gezocht bij de MJPG-sanering. Deze MJPG-sanering is na de wetswijzing in 2012 van toepassing voor alle overige
rijkswegen en ook voor het zuidelijk deel van de rijksweg N65 in de
gemeente Vught. Voor MJPG geldt een saneringswaarde van 60 dB
en een uitloop tot 65 dB. Bij het uitwerken van saneringsmaatregelen

Voorafgaand aan deze visie is onderzocht wat het effect van schermen
is op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Aan de hand van twee
scenario’s voor geluidsbescherming, is verbeeld wat de hoogte van
schermen betekent en is beargumenteerd of de bijbehorende schermhoogtes vanuit ruimtelijke (stedenbouwkundige) kwaliteit acceptabel
zijn. De studie brengt het volledige N65 noord traject in beeld, ook al
vallen sommige deelgebieden niet onder de saneringsopgave. De verwachting is dat na ombouw van de N65 en de reconstructie van wegen
op deze locaties ook schermen nodig kunnen zijn.
Uit de studie komt naar voren dat:
• Het scenario 48 dB onwenselijk hoge schermen oplevert, die de
ruimtelijke kwaliteit in Vught ernstig aantasten. Schermhoogtes conform een scenario van 60 dB doen qua hoogte minder afbreuk aan
de ruimtelijke kwaliteit. Maar het is wenselijk te onderzoeken met
welke maatregelen er nog lagere schermen kunnen worden gehanteerd zonder het beschermingsniveau van 60 dB te overschrijden.
• Naast de discussie over hoogte dient er ook aandacht te zijn voor
uitvoeringsvormen van de schermen. Met doorzichten, transparantie
en een groene uitstraling kan er op veel locaties alsnog winst worden geboekt op ruimtelijke kwaliteit. Bij uitwerking van de concrete
saneringsmaatregelen wordt de definitieve uitvoeringsvorm gekozen.
Deze is sterk afhankelijk van de lokale situatie.
• Het effect van schermen is per locatie verschillend. Voor een aantal
locaties speelt vooral het lokaal belang, het belang van bewoners.
Schermen zijn hier vaak een aantasting van uitzicht, doorzicht en
lichttoetreding en het gevoel om onderdeel uit te maken van het
dorp. Voor een aantal andere locaties speelt er een belang op
dorpsniveau. Hier zijn hoge schermen in conflict met cultuurhistorische waarde, beeld en schaal of hebben ze een negatief effect op
veiligheid en sociale controle. Een derde invalshoek voor keuze in
schermhoogte is het belang van beleving van Vught vanaf de N65.
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Schermen moeten een groene beleving uitstralen en geen zicht op
de parels, herkenningspunten en entrees van Vught wegnemen.
• Bij een overmaat aan (openbare) ruimte (de ruimte tussen schermen
en de woninggevel) zijn hogere schermen acceptabel. Een overmaat
van circa meer dan 20 meter aan openbare ruimte biedt voldoende
ruimte om schermen kwalitatief en groen in te passen en de hoogtemaat van schermen met bijvoorbeeld een talud of aarden wal te
verkleinen.
• Een aantal locaties en woningen behoeft extra aandacht bij de
uitwerking van saneringsmaatregelen, omdat daar de balans tussen
ruimtelijke kwaliteit en beschermingsniveau onder spanning staat.
Deze locaties zijn; Woonserviceflat Eikendonck, viaduct Taalstraat,
de woningen aan Zeeldraaierstraat 3-5-7-9, de Nieuwe Heikantstraat, het hoekpand aan het Rembrandterf / Olmenlaan, kruispunt
Helvoirtseweg / John F. Kennedylaan, de woningen aan de Lekkerbeetjenlaan 2, 4 en 6 en de omgeving Rembrandtlaan ter hoogte
van de op- en afritten.
• Een grote lengte van schermen aan de openbare ruimte, vormt een
te groot contrast met de schaal en korrel van de dorpse bebouwing
en past niet in het stedenbouwkundig beeld. Het doorbreken van
de massaliteit van de wand en de hoogte, en aandacht voor sociale
veiligheid, is hier een opgave.

Vervolgonderzoek

De bevindingen uit deze analyse zijn in samenhang met aanvullend
akoestisch onderzoek en de nieuwe wegligging van de N65 onderzocht. In een iteratief proces met de afdeling milieu is gezocht naar
een balans in acceptabel geluidsniveau (60 dB) en een acceptabele
ruimtelijke kwaliteit (lagere schermen en de kansen voor nieuwe kwaliteit) die Vught als dorp voor haar inwoners, bezoekers en passanten
wil borgen.
De uitkomst van het akoestisch vervolgonderzoek is;
In grote lijnen blijkt dat:
• Een saneringswaarde van 60 dB lijkt met een stillere deklaag en
schermen tot een ruimtelijk aanvaardbare hoogte niet overal haalbaar.
• De maximum waarde van 65 dB lijkt niet overschreden te worden.
• Voor flat Eikendonck lijken geluidsschermen geen oplossing te bie-
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den vanwege de hoogte van de flat. Schermen zijn vanwege hoogte
en of constructie niet ruimtelijk inpasbaar. De bescherming door een
combinatie van een beperkt scherm met een onderzoek naar aanvullende gevelmaatregelen ligt meer voor de hand.
• De omgeving van de Lekkerbeetjenlaan en de Nieuwe Heikantstraat vraagt bijzondere aandacht. Het is de vraag of met ruimtelijk
inpasbare schermen de saneringswaarde van 65 dB gehaald wordt.
Veel hangt af van de uitkomsten van de Verkenning. Wat levert een
verdiepte kruising zonder aansluitingen op?

Doel van de visie

De visie vertaalt de ambitie voor schermen in maximale schermhoogtes, globale positie en te borgen zichtlijnen en vensters. De visie maakt
nog geen definitieve keuze over het type scherm. Wel wordt richting
gegeven aan type scherm en zijn uitgangspunten en kansen voor nieuwe kwaliteit opgenomen om de ruimtelijke kwaliteit bij de ombouw van
de N65 te optimaliseren.
De visie doet uitspraak over;
• Schermhoogten in relatie tot na te streven stedenbouwkundige kwaliteit. Vanuit de gewenste ruimtelijke kwaliteit zijn de bijbehorende
maximum hoogten globaal getoetst aan een saneringswaarde van
60 dB.
• De visie geeft uitgangspunten en ankers voor ruimtelijke kwaliteit.
• De visie geeft inspiratie voor type schermen en inpassingsmogelijkheden.
• De visie geeft inzicht in dynamiek en ruimtelijke ontwikkelkansen.

Definitie van maaiveld

De definitie van maaiveld is erg belangrijk in relatie tot de hoogte van
een scherm en zeker voor de beleving van het scherm door omwonenden. Daarom wordt de definitie hieronder nader toegelicht.
Maaiveld is de aanduiding voor (de hoogte van) het grondoppervlak.
De hoogte wordt vaak opgegeven ten opzichte van een nationaal
nul-niveau, in Nederland is dat het NAP. Dat grondoppervlak is niet altijd hetzelfde. Voor omwonenden is dat meestal de gemiddelde hoogte
rondom hun woningen (maaiveld lokaal). Voor de weg is dat meestal
de gemiddelde hoogte van de rijstroken van de weg (maaiveld weg) en
voor spoorwegen wordt vaak de bovenzijde van de spoorstaaf gebruikt
(maaiveld spoor). De hoogte van een scherm wordt altijd aangegeven

ten opzichte van een maaiveld. Het is daarom belangrijk om steeds in
de gaten te houden ten opzichte van welk maaiveld de schermhoogte
is aangeduid.
In het noordelijke deel van de rijksweg N65 kan het begrip ‘maaiveld’
snel tot verwarring leiden. De hoogteligging van de N65 gaat door alle
ontwikkelingen ingrijpend wijzigen, namelijk van circa 4,5 meter boven
lokaal maaiveld ter hoogte van de Taalstraat, naar circa 2 meter boven
lokaal maaiveld ter hoogte van het huidige spoorviaduct, dalend naar
6 meter onder lokaal maaiveld bij een verdiepte kruising met de John
F. Kennedylaan. Om de schermhoogten toch zo eenduidig mogelijk te
houden, is er voor gekozen om de hoogte bij de verdiepte ligging op te
geven ten opzichte van maaiveld lokaal, en bij een hoger gelegen N65
ten opzichte van maaiveld weg. Nogmaals: voor de beleving van een
scherm voor omwonenden is het belangrijk om steeds na te gaan ten
opzichte van welk maaiveld het scherm wordt aangeduid. De ankers,
op bladzijde 15 geven houvast voor acceptabele schermhoogten voor
de beleving vanaf lokaal maaiveld.

Werkhypotheses

In het noordelijke deel speelt niet alleen de geluidsanering, maar spelen ook alle infrastructurele maatregelen als gevolg van Programma
Hoogfrequent Spoor en de Verkenning N65. Het is onduidelijk hoe de
eindsituatie er uit gaat zien. Ook is nog niet duidelijk hoe de diverse
ontwikkelingen elkaar technisch en juridisch raken. Om het kader voor
de hoogte en impressie van de geluidschermen voor het noordelijk
deel te beschrijven, gaat de visie uit van werkhypotheses. De werkhypotheses beschrijven een beeld van de situatie na realisatie van PHS
en Verkenning. Deze werkhypotheses staan hieronder vermeld. Zodra
de eindsituatie bekend is, zal uit onderzoek blijken wat dit voor het
geluid betekent en kan de afweging tussen bescherming en ruimtelijke
kwaliteit gemaakt worden.
a) Van A65 naar N65
Het noordelijk deel van de rijksweg heeft nu nog een A-status. Deze
A-status komt te vervallen. De rijksweg wordt vanaf het viaduct met de
Taalstraat ingericht als N-weg, met een snelheid van 80 km/h buiten de
bebouwde kom en 70 km/h binnen de bebouwde kom.

- Eindhoven komt te vervallen. De spoorlijn wordt verdiept aangelegd.
De N65 kruist het verdiepte spoor op een hoogte ‘van de huidige bovenzijde spoorstaaf’. Daarmee komt de weg ter plaatse circa 2 meter
boven lokaal maaiveld te liggen.
c) Op- en afritten Rembrandtlaan en Olmenlaan open houden
Het openhouden van de op- en afritten Rembrandtlaan en Olmenlaan
betekent ook het laten vervallen van de ambities voor een voetgangeren fietsverbinding tussen Vught noord en zuid nabij de Olmenlaan.
d) Kruising spoorzone / N65
Voor het verdiepte spoor is bestuurlijk gekozen voor de variant V3.
De uitwerking van de kruising spoor met N65 valt buiten de scope van
deze visie.
e) Verdiepte kruising Helvoirtseweg /John F. Kennedylaan
Uitgangspunt is een verdiepte ongelijkvloerse kruising Helvoirtseweg/
Kennedylaan met een halve westelijke aansluiting. De uitwerking van
dit kruispunt behoort tot de verkenning N65.
f) Juridische status
De gemeente is bevoegd gezag voor de geluidsanering van het noordelijke deel. Voor de aanleg van het verdiepte spoor wordt een Tracébesluit genomen. Waarschijnlijk houdt dit gekoppelde sanering in en
wordt Prorail bevoegd gezag. De begrenzing van het Tracébesluit en
de juridische gevolgen zijn nog niet bekend.
g) Volgorde bron, overdacht en ontvanger
Bij de beschouwing van de akoestische maatregelen is voorkeursvolgorde aangehouden, eerst bronmaatregelen, daarna overdrachtsmaatregelen en pas daarna eventueel maatregelen bij de ontvanger. Dat
betekent dat de beschouwing uitgaat van een stiller wegdek (vergelijkbaar met dubbellaags zoab) op het noordelijk deel van de rijksweg.

b) Omkeer N65 - spoorlijn
Het huidige viaduct van de N65 met de spoorlijn van ’s-Hertogenbosch
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Een integrale visie: Quality of life
Ambities voor de N65: doorstroming, aanhaking
en quality of life
In de structuurvisie heeft de gemeente haar ambities voor de N65 op hoofdlijnen uitgesproken. De thema’s doorstroming, aanhaking en quality of life staan
centraal.
De N65 staat misschien wel symbool voor de belangrijkste dilemma’s in de
woonkwaliteit van Vught. Het doorsnijdt een deel van de meest waardevolle
en herkenbare landgoederen van Vught en draagt daardoor bij aan de beeldvorming van Vught als geheel. Ook zorgt de N65 met 5 afslagen voor een
uitstekende bereikbaarheid van Vught. Tegelijk zijn de overlast en dominantie
van het verkeer typerend en stroopt het verkeer, mede door de vele afslagen,
regelmatig op. Voor de N65 wil de gemeente ‘quality of life’, ‘bereikbaarheid’
en ‘uitstraling’ combineren. Met deze ambities beogen we een vermindering
van de milieuhinder veroorzaakt door de Rijksinfra.
Aanhaking en doorstroming
Door het streven naar verdiepte kruisingen, wordt de overlast verminderd en
wordt de doorstroming en de onderlinge bereikbaarheid van Vught Noord en
Zuid verbeterd.
De Vughtse identiteit en het beeld
Voor een krachtige uitstraling van de identiteit van Vught moet de landgoederensfeer langs de N65 herkenbaar blijven en doorgetrokken worden naar het
landelijk gebied. Dit is een uitermate bepalend uitgangspunt dat dus invloed
heeft op vormgeving van de route. We sluiten daarbij aan op het beeld van de
Napoleonsroute zoals genoemd in het gebiedspaspoort* en zoals deze ook
uitwerking krijgt in de visie en ruimtelijke kwaliteitsuitgangspunten voor het
hele N65 traject van de provincie. Het noordelijk deel van de N65 valt buiten
de opgave van de provincie.

Het noordelijk deel van de N65, nu nog een A-status
Het noordelijk deel van de N65 zone onderscheidt zich van het zuidelijke deel
door een meer dorpsstedelijk karakter en een krapper ruimtebeslag voor de
weg zelf. De weg doorsnijdt hier een dichter bebouwde kom met woonbuurten.
Het begrip Quality of life speelt hier des te meer. De woon- en leefkwaliteit met
een goede bescherming tegen geluid staat hier onder spanning met ruimtelijke
kwaliteit.
De ombouw van de A65 naar N65 en het nieuwe hoogteverloop zijn kansen
om de relatie tussen dorp en weg opnieuw vorm en kwaliteit te geven, ook
wanneer er geluidsbeschermingsmaatregelen als schermen bij komen. Er
ontstaat een grote dynamiek in de N65 zone die kansen biedt om nieuwe
groenkwaliteit, herontwikkeling, nieuwe verbindingen en herstel van cultuurhistorische aspecten te realiseren.
Pijlers visie noordelijk deel N65
De visie voor het noordelijk deel van N65 hanteert 4 pijlers die hun oorsprong
vinden in de ruimtelijke kwaliteitsthema’s van Vught en die uitwerking geven
aan het begrip Quality of Life;
> Waarde toevoegen aan de lokale karakter en woon-werkkwaliteit
De weg met al zijn facetten zoals geluidsbescherming, heeft respect voor het
lokale karakter en de lokale schaal van Vught en biedt kansen of de voorwaarden om de ruimtelijke kwaliteit en de verblijfskwaliteit van de woon-, werk- en
leefomgeving te versterken.
> Van litteken naar herkenbare groene kwaliteitsader
De inpassing van N65 en geluidsbeschermingsmaatregelen ademt groen en
natuur. Waar ruimte is om te vergroenen of groene, ecologische verbindingen
te maken, wordt die gepakt.
> De weg voegt zich met respect naar cultuurhistorische parels, structuren en iconen
De weg met geluidsbeschermingsmaatregelen voegt zich in schaal en uitstraling naar plekken en structuren met cultuurhistorische waarde.
Schermen vormen geen nieuwe barrières, iconen blijven zichtbaar.
> N65 als verbindingsas
De weg wordt voor regionaal verkeer een stroomweg en Vught krijgt er een lokaal comfortabeler en veiliger verkeersnetwerk voor terug. Een netwerk zoveel
mogelijk vrij van barrières en sociaal veilig ingericht.
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Samenhang en één beeldtaal
Het noordelijk deel van de N65 zone kenmerkt zich door lokale verscheidenheid van aangrenzende deelgebieden. Deze gebieden hebben elk specifieke
uitgangspunten als het gaat om het vormgeven aan de nieuwe relatie met de
N65.
Voor het gehele noordelijk N65 traject streeft Vught een ruimtelijk samenhangend beeld na. Aan de zijde van Vught, maar ook aan de zijde van N65. De
diversiteit in maat en type geluidsbeschermingsmaatregelen moet familie van
elkaar zijn. Hiervoor worden de volgende uitgangspunten gehanteerd;
• Zoveel mogelijk een groene inpassing en aankleding van N65 en geluidsbescherming aan de lokale zijde. Waar de ruimte het toelaat, ook aan de zijde
van de N65 groene flanken.
• Een vergelijkbare materialisatie en kwaliteit op de zichtvensters.
• Bij plaatsing van schermen, geen ‘gaten’ laten vallen. Schermbeëindigingen
geleidelijk laten aflopen.
En verder is de ambitie;
• Plaatsing van schermen benutten als aanjager voor nieuwe kwaliteit en integrale herontwikkeling
• Waar het kan integratie van schermen met civieltechnische ingrepen
• Schermen in Vught locatiespecifiek inpassen. Vught hanteert een maximale
schermhoogte van 6 tot 8 meter vanaf beleving lokaal maaiveld Vught.
• Beschermingsniveau 60 dB. Op kritieke plekken onderzoek naar aanvullende
bouwkundige of akoestische maatregelen.

Vertaling van visie naar schermhoogtes

De visie op de N65 is gebaseerd op het versterken van de Vughtse Ruimtelijke
Kwaliteit. Op de volgende pagina wordt uitgelegd hoe dit voor de verschillende
deellocaties resulteert in uitgangspunten voor schermhoogtes.
De visiekaart op pagina 8 geeft weer hoe ruimtelijke kwaliteit en geluidsbeschermingsmaatregelen stedenbouwkundig zijn verankerd vanaf de beleving
van lokaal maaiveld Vught. De visie beoogt daardoor onafhankelijk te zijn van
wijzigingen op de werkhypotheses. Principe doorsneden verankeren de ruimtelijke kwaliteitsambitie in relatie tot de maximale schermhoogte.
Per deellocatie wordt dieper ingegaan op na te streven beoogde kwaliteit, de
ruimtelijke kwaliteitsankers, inspiratie en kansen. Voor een aantal locaties is
een beeldcollage opgenomen die het effect van de na te streven schermhoogte laat zien. Het verbeelde type scherm is indicatief.

* In de gebiedspaspoorten beschrijft de provincie Noord Brabant 12 landschapstypen. Zij geeft hiervoor de belangrijkste landschapskenmerken en haar ambitie om deze te versterken. Hiermee wil de provincie gemeenten en initiatiefnemers stimuleren om
de kwaliteit van het Brabantse landschap te versterken.
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Visiekaart
< dB door verdiepte aanleg / geen-lagere schermen door verdiepte ligging
< dB door stiller wegdek
< dB door optioneel schermen in combinatie met hekwerk
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Ruimte voor bewoners: schermen Langs
viaduct
zo dicht mogelijk langs weg

Ruimte voor bewoners: schermen zo
dicht mogelijk langs weg

Overmaat: ruimte voor meanderen /
groene flanken lokaal
Optioneel groene flanken aan N65 zijde

Ruimte voor bewoners: schermen zo
dicht mogelijk langs weg

Overmaat: ruimte voor meanderen / groene flanken lokaal
Optioneel groene flanken aan N65 zijde
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Langs
viaduct

Intact houden tuin/landschap/ecologie:
schermen zo dicht mogelijk langs weg
Intact houden tuin/landschap/ecologie:
schermen zo dicht mogelijk langs weg
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Legenda
x MV

L

maximale hoogte schermen in meters vanaf lokaal maaiveld Vught

x MV

W

maximale hoogte schermen in meters vanaf maaiveld nieuwe weg
schermen met een groene uitstraling / groen ingepast
schermen transparant / met behoud van zicht of zichvensters
schermen optioneel, i.c.m. hekwerk, transparant
Variatie in hoogte en breedtemaat schermen / menselijke maat
Zichtvensters tussen N65 en dorp Vught
Herkenningspunten Vught / oriëntatiepunten
Vensters / zicht behouden (indicatief)
Kansen voor nieuwe kwaliteit in combinatie met geluidsbescherming
Kans voor autoluwe verblijfsstraat
Kans voor nieuwe kwaliteit privétuin in combinatie met geluidsbescherming
Wonen met voorzijde aan N65
Wonen / werken / voorzieningen aan N65
Geen onderdeel saneringsopgave, wel aandachtsgebied bij ombouw
weg / spoor en eventuele nieuwbouw

A

Uitwerkingsgebied binnen scope Gebiedsvisie Spoorzone

B

Uitwerkingsgebied binnen scope Verkenning N65
Ambitie ecologische verbinding quadranten
Versterken cultuurhistorische lijnen
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Toepassing van ruimtelijke kwaliteit op infrastructuur en geluidsbeschermingsmaatregelen
De gemeente Vught heeft 4 ruimtelijke Kwaliteitsthema’s ontwikkeld die
de identiteit en karakteristiek van Vught vastleggen.
Deze zijn ook van toepassing op de rijksinfrastructuur en geluidsbeschermingsmaatregelen en bieden vanuit ruimtelijke kwaliteit de volgende
handvatten voor de visie en geluidsbeschermingsmaatregelen.

Groen en landschappelijk inpassen en aankleden
Schermen met groenbegroeiing | groene flanken aan weerszijde van schermen en infrastructuur |
groen scherm als onderdeel van groenbeleving | scherm met ecologische waarde

Thema Groen & Ruim:
Groen en landschappelijk inpassen en aankleden
De ambitie is om de landschappen, parken en groenstructuren rondom
de N65 na de ombouw nog sterker te verbinden. Nog meer dan nu moet
de N65 ingebed worden in de landgoedsfeer met brede taluds, solitaire
bomen, doorzichten en bijzondere gebouwen. De N65 wordt binnen de
kom van Vught een stroomweg, waaroverheen of onderlangs de dwarsverbanden van Vught worden gelegd. De ombouw van de A-status naar
N-status met minder stringente eisen aan ruimtebeslag voor het verkeer,
biedt kans om de weg op delen weer een meer lommerijk karakter te
geven. Terwijl de Vughtenaar de N65 passeert ziet het landgoed en een
bossfeer langs de weg. En ook voor de passanten op de N65 wordt een
groene gemeente gevoeld en beleefd. Een kwalitatieve, groene uitstraling en inpassing van schermen maakt onderdeel uit van deze ambitie.
Het noordelijke deel heeft op delen van het traject de ruimte om landschappelijke flanken te maken aan weerszijde van de weg. Hier zijn
schermen onderdeel van de nieuwe groene kwaliteit. Meer geluidsluwe,
gezonde en veilige ruimtes kunnen ontstaan om aan te wonen en in te
spelen en recreëren. Schermen kunnen door een opbouw met keerwand
en aarden wal een landschappelijk beeld vanuit zowel Vught als vanaf de
N65 opleveren, en flora en fauna krijgt nieuwe kansen om te floreren.
Hoe/strategie;
> Waar de ruimte is aan N65 zijde zoveel mogelijk groene flanken.
> Waar ruimte is aan lokale zijde, groene en landschappelijke overgangen naar de weg en schermen zoveel mogelijk onderdeel maken van
een groen beeld.
> De ombouw van de N65 benutten om groenstructuren en ecologische
structuren te versterken of opnieuw te creëren.
> Schermen onderdeel maken van groene, landschappelijke en ecologische kwaliteit.
> Beleving van boomtoppen vanaf N65, maar ook instandhouden van de
groenbeleving lokaal.
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Woon/werkkwaliteit met gezicht en uitzicht
Doorzicht, uitzicht, zichtbaarheid | integrale herontwikkelingen | nieuwe concepten en typologieën |
overgangszone met meerwaarde en nieuwe kwaliteit voor bewoners | prettig wonen aan een scherm |

Thema Dorps Wonen, Werken & ondernemen
Woon/werkkwaliteit met gezicht en uitzicht

Een grote kwaliteit in stedenbouwkundige opzet van Vught is de alzijdige
oriëntatie van bouwblokken. Veel van de woningen hebben een gezicht
aan de N65 en richten zich tot de overzijde van het dorp. De historische
karakteristieke panden langs de oude structuur Helvoirtseweg (zuidelijk
deel N65) hebben van oudsher status, juist doordat zij een gezicht en
entree hebben aan deze oude structuur. Het wonen aan ‘ruimte’ en met
uitzicht op groen maakt een belangrijk onderdeel uit van de ruimtelijke
kwaliteit. De Vughtse woonstraat is ruim. De N65 als Helvoirtseweg is
ook onderdeel van deze ruimtelijke beleving.
Het groen, ook aan de overzijde van de weg, is voor bewoners een
tweede kwaliteit. Zeker voor de wijkdelen die zijn ingeklemd tussen
rijksinfrastructuur is de groenbeleving van de omgeving onderdeel van de
woonkwaliteit.
De groene landgoederen, parken en groenstructuren langs de N65 hebben potentie om herontwikkeld te worden tot attractieve woon- werk- of
voorzieningenmilieus in het groen. Een breder palet aan typologieën en
nieuwe concepten voor wonen en werken is streven. Deze kansen voor
herontwikkeling kunnen integraal worden opgepakt met de ombouw van
N65 en de saneringsopgave.
Hoe/strategie;
> Waar uitzicht en doorzicht over de N65 heen onderdeel is van de
woonkwaliteit, staat behoud van deze kwaliteit (met schermen) voorop.
Isolement van buurten moet worden voorkomen.
> Daar waar die woonkwaliteit vervalt door noodzakelijk hoge schermen
vanuit de saneringsopgave, moet gezocht worden naar een nieuwe
alternatieve woonkwaliteit. Het vergroten van tuinen tot aan de schermen, of een herinrichting van de woonstraat tot een meer kwalitatief
verblijfsgebied met waarde voor de bewoners zijn denkrichtingen.
> Bij de ombouw van N65 met schermen aansluiting zoeken bij de lokale
schaal en karakteristiek aan Vughtse zijde. Het ‘breken’ en ‘kleiner’
maken van civieltechnische ingrepen in de lokale beleving is streven.
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Een rijksinfrastructuur die zich voegt naar de cultuurhistorie van Vught
Thema Rijk aan Cultuur & Historie
Een rijksinfrastructuur die zich voegt naar de cultuurhistorie van Vught

Ruimte en zicht op cultuurhistorische parels | een continue beleving van cultuurhistorische structuren
| aanpassen aan schaal en karakter van het dorp | lokale karakteristiek versterken |

Vught ademt cultuurhistorie. Groensstructuren, stedenbouwkundige ensembles, beeldbepalende panden, restanten van de verdedigingslinie en
de ligging tussen cultuurhistorisch waardevolle landschappen.
De ombouw van rijksinfrastructuur is kans om cultuurhistorie te herstellen en meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Het aanzetten van
historische lijnen met groen, het helen van historische structuren, nieuwe
kwalitatieve ruimte voor objecten om aan te pronken en mee te doen in
de beleving van Vught, ontstaat. Rijksinfrastructuur te gast is een belangrijke leidraad bij herontwikkeling.
Historische lijnen verbinden de kern van Vught met de regio. Daar waar
historische structuren bezoekers van Vught naar de kern begeleiden
(Taalstraat, Helvoirtseweg) is de continuïteit en attractiviteit van deze
structuren en de zichtbaarheid van ondernemers van belang.
Het beeld en gevoel van het Vughtse wonen in de woonbuurtjes wordt
naast de ruime straten bepaald door de overheersende typologie van
woningen met 2 lagen en een kap. Grootschalige infrastructurele ingrepen en lange, hoge schermwanden zijn een schril contrast met de
dorpse schaal en menselijke maat in de woonbuurten. Het ‘breken’ en
‘kleiner’ maken van deze civieltechnische ingrepen in de lokale beleving
om beter aan te sluiten bij de lokale karakteristiek en schaal is streven.
Hoe/strategie;
> Bij de ombouw van N65 met schermen aansluiting zoeken bij de lokale
schaal en karakteristiek aan Vughtse zijde. De hoogte van het rechte
gevelvlak van de nabijgelegen grondgebonden panden is maatgevend
voor de maximale hoogte van bovenkant scherm gezien vanuit de
beleving van Vughts maaiveld.
> Daar waar schermen in het zicht zijn en meedoen in de beleving van
openbare ruimte, vindt Vught de menselijke maat belangrijk. Geen
oneindig lange wanden, geen nadruk op de lange lijn, geen oneindige
dichte wanden, maar doorbreking in continuïteit, speelsheid in hoogteverloop en een materialisatie die past bij de omgeving.
> Schermen vormen geen barrière voor de continuïteit van historische
structuren en ontnemen geen zicht op cultuurhistorische parels.
> Schermen zorgen niet voor een nieuwe opdeling van het dorp.
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De N65 as als lokale verbinder
Zichtvensters | doorzichten voor een sociaal prettig verblijfsklimaat lokaal | kwalitatieve dwars- en
langsverbindingen | Iconen in het zicht | integratie van schermen met civieltechnische bouwwerken

Fijnmazig en veilig netwerk tussen voorzieningen
De N65 as als lokale verbinder

Met de ombouw van de N65 en de plaatsing van geluidsbeschermingsmaatregelen gaat de weg nieuwe relaties met dorp Vught aan. Daar waar
de N65 verdiept wordt aangelegd, zijn lokale barrièrevrije verbindingen
de nieuwe kwaliteit. En daar waar de N65 het spoor bovenlangs kruist, is
een doorsteek er onderdoor een kans om het dorp attractiever en veiliger te verbinden. Een fijnmaziger netwerk gericht op lokaal verkeer kan
gerealiseerd worden.
Er zijn delen van het traject waar met de plaatsing van schermen en het
nieuwe verloop van de weg de beleving voor dorp en N65 verkeersdeelnemer aandacht behoeft. Oriëntatiepunten zoals villa Craijenstein en
Eikendonck zijn waardevol voor verkeersdeelnemers om te weten waar
ze zijn. Streven is om het zicht hierop intact te houden.
Ook de ‘gezichten’ en functies langs N65 en de dwarsverbindingen zijn
een kwaliteit. Ze dragen bij aan de sociale veiligheid, comfort en herkenbaarheid van het routenetwerk.
Zoals al eerder genoemd koestert Vught continuïteit van historische
structuren en zicht op karakteristieke panden en groenelementen. De
kruising van N65 met de Helvoirtseweg, de N65 met de Taalstraat, maar
ook de nieuwe kruising van verdiept spoor en N65 bovenlangs, zijn
plekken met bijzondere aandacht. Hier is de beleving van ruimte en vrij
uitzicht op Vughtse parels de ambitie.
Hoe/strategie;
> Kruising N65 / Helvoirtseweg obstakelvrij, transparant, zonder schermen inrichten. Wanneer schermen door reconstructie van lokale wegen
of onvoldoende bescherming toch nodig zijn, deze transparant integreren met het hekwerk van de verdiepte bak, tot een maximale hoogte
van 2 meter vanuit de ervaring op Vughts maaiveld.
> Zichtvenster met transparantie op kruispunten met spoor en Taalstraat
en behoud van zicht op oriëntatiepunten.
> Hoge kwaliteit nastreven in constructie en uitvoering van deze zichtvensters
> Enkele doorzichten op strategische plekken naar Vughtse kwaliteiten of
buurten en wijken om sociale veiligheid in de lokale openbare ruimte te
borgen.
> De ombouw van de N65 benutten voor attractievere dwars- en langsverbindingen tussen de 4 dorpskwadranten. Aandacht voor een kwalitatief ontwerp en voldoende sociale veiligheid.
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Essentie visie met schermhoogtes

Hoogteverloop N65 indicatief
(Zoveel mogelijk aanhouden huidige hoogteligging N65 is in onderzoek)

x

Schermhoogte is maximale hoogte in meters t.o.v. gemiddeld lokaal maaiveld Vught

x

Schermhoogte is maximale hoogte in meters t.o.v. maaiveld nieuwe weg
* Schermhoogten zijn aan noord- en zuidzijde vergelijkbaar

Kruising Helvoirtseweg
• Waardevolle dorpsverbinding / entree met hoge
cultuurhistorische kwaliteit,
obstakelvrij inrichten
• Indien schermen nodig,
integratie met hekwerk langs
bak
• Langzaam oplopend in
hoogte
• Maximaal 2 meter hoogte
t.o.v. lokaal maaiveld Vught
• Hekwerk / schermen transparant, hoge kwaliteit in
uitvoering gewenst
• Maatwerkoplossingen voor
schermen bij op- en afritten

0-2

Lekkerbeetjenlaan / Nieuwe
Heikantstraat
• Dorps wonen met uitzicht
naar de overzijde. Geen
verslechtering t.o.v. uitzicht
en doorzicht nu
• Schermen met variatie in
hoogte, hoogte van 2 tot 3
meter gezien vanaf lokaal
maaiveld Vught
• Schaalverkleining en menselijk maat van schermwand
gewenst
• Doorzichten mogelijk maken
• Groene uitstraling

0-2

2-3

2-3

Kruising met spoor
• Blik op Vught!
Venster, zoveel mogelijk
obstakelvrij uitzicht
• Tot maximaal 4 meter hoogte v.a. maaiveld weg als
venster op Vught
• Doorzichten / transparantie,
voldoende breed om te beleven
• Hoge kwaliteit in uitvoering

Lekkerbeetjenlaan oost /
Nieuwe Heikantstraat oost
• Doorzichten voor sociale
veiligheid
• Maximaal 4 meter hoge
schermen vanaf maaiveld
weg
• Groene uitstraling lokale
zijde
• Optioneel ruimte bieden
voor groene flanken aan
N65 zijde

4

4

Rembrandtlaan oost / Zeeldraaierstraat
• Noordzijde: woonbuurt aan groen
dijklichaam van N65, zonder zichtrelatie met N65
• Zuidzijde: Landgoed Zionsburg
verstopt in het groen
• Vanaf N65 groen beeld handhaven, optioneel ruimte geven aan
N65 voor groene flanken
• Ruimtelijke opbouw Rembrandtlaan bepalend voor maximale
hoogte van schermen, maximaal
4 meter hoogte t.o.v. maaiveld
weg
• Voor beide zijden zoeken naar
inpassing met aarden wal / dijklichaam.
• Voor Zionsburg: wanneer geluidsmaatregelen nodig zijn, landschappelijke inpassing stimuleren

Kruising met Taalstraat
• Blik op Vught!
Venster, zoveel mogelijk obstakelvrij
uitzicht, zo min mogelijk constructie
• Schermen tot maximaal 3 meter
hoogte ten opzicht van maaiveld weg
als venster op Vught
• Doorzichten / transparantie
• Bijzonder hoge kwaliteit in uitvoering
nastreven, aansluiten op cultuurhistorische kwaliteit Taalstraat

Rembrandtlaan west / Rem- Zeeldraaierstraat / Taalstraat
brandterf
Zuid
• Woonbuurt aan groen in de
• Handhaven wonen aan groen
luwte van de N65. Handhatalud N65
ven groene bufferzone naar • Voorkomen verslechtering in
N65 toe.
licht- en zonlichttoetreding
• Ruimtelijke opbouw buurt
tuinen
en gevelwanden woningen
• Voorkomen opgesloten gebepalend voor hoogtemaatvoel woningen aan Zeeldraaischermen.
erstraat
• Maximaal 4 meter hoge
• Maximale schermhoogte 3
schermen ten opzichte van
meter ten opzichte van maaimaaiveld weg
veld weg
• Doorbreking schermwanden • Groene inpassing schermen
door spelen met hoogte,
menselijk maat introduceren
• Doorzichten mogelijk maken
• Optioneel ruimte bieden
voor groene flanken aan
N65 zijde
• Bij herontwikkeling, bebouwing in combinatie met
schermen mogelijk maken.
• Maatwerkoplossingen voor
schermen bij op- en afritten
4
4 3
3

Eikendonck noordzijde
• Handhaven woonkwaliteit in
de luwte
• Handhaven landschappelijke inpassing / groene inpassing huidige geluidsschermen van 4 meter hoogte op
maaiveld weg
• Bij herontwikkeling, bebouwing in combinatie met
schermen mogelijk maken.
• Afbouwen in hoogte aan het
einde schermtraject

3

maaiveld (hoogteligging) N65
0 -lijn = gemiddeld maaiveld Vught

Kruising Helvoirtseweg
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Kruising spoor

4
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Kruising Taalstraat

14

Ankers voor schermhoogte vanuit de beleving van Vught

Stedelijke woonstraat > Verhouding bebouwing : open ruimte = 1:2
Voor dorp Vught is de kwaliteit bij een dergelijk smalle straat, of nog smallere straten:
1) Behoud huidig uitzicht / doorzicht / lichttoetreding
2) schermen niet hoger dan 1 bouwlaag

Woonhuis met gezicht aan schermen
Principe A

Bij verhouding hoogte voorgevel woonhuis : afstand bebouwing tot scherm = 1:2 of minder
Dan 2-3 meter hoge schermen

6
2-3

N65

12

Voor de gemiddelde Vughtse woonstraat geldt: Verhouding bebouwing : open ruimte = 1:3
Voor dorp Vught is de kwaliteit bij een dergelijk straat met schermen, schermen niet hoger dan 2 bouwlagen
Ook wanneer de afstand groter wordt dan 1:3

Woonhuis met gezicht aan schermen
Principe B

Bij verhouding hoogte voorgevel woonhuis : afstand bebouwing tot scherm = 1:3 of meer
Dan 5-6 meter hoge schermen

6

5-6

18 of > 18

N65

Wanneer de verhouding hoogte bebouwing : afstand scherm meer bedraagt dan 1:3 kan overwogen worden deze overmaat in ruimte in te
zetten voor groene flanken aan de N65 zijde.
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Ankers voor schermhoogten: Principe doorsneden
Taalstraat noord

Dakrandhoogte / vlakke gevel herenhuizen uitgangspunt beleving lokaal maaiveld
Schermhoogte tot maximaal 3 meter vanaf maaiveld weg

Taalstraat zuid

Taalstraat zuid / noord
3

3

7-8

Dakrandhoogte / vlakke gevel herenhuizen uitgangspunt beleving lokaal maaiveld
Schermhoogte tot maximaal 3 meter vanaf maaiveld weg

Taalstraat zuid

Wonen en bedrijvigheid Taalstraat Zuid / Vught zuid

N65

3

Wonen en bedrijvigheid Taalstraat Zuid / Vught zuid

Taalstraat noord

Wonen en bedrijvigheid
Taalstraat noord
7-8
Vught noord

3

Wonen en bedrijvigheid Taalstraat noord
Vught noord

N65

Zeeldraaierstraat / Zionsburg
Zeeldraaierstraat

Rembrandtlaan

Zeeldraaierstraat
6

Geen verslechtering van zon en licht in de privé achtertuin
Handhaven groene, landschappelijke taluds
Schermen groen ingepast

Zionsburg

Ruimtelijke opbouw lokale bebouwing is leidend voor maximale schermhoogte
Niveau dakrand maaiveld Vught = maximale schermhoogte van 6 meter

Geen verslechtering van zon en licht in de privé achtertuin
3
Handhaven groene, landschappelijke taluds
Schermen groen ingepast

Rembrandtlerf / Olmenlaan

Zionsburg

6m

N65

Woongebied Zeeldraaierstraat / Vught Noord
6

3

Woongebied Rembrandtlaan / Vught Noord

Rembrandtlaan
oost / Zionsburg
Woongebied Zeeldraaierstraat / Vught Noord
Rembrandtlaan oost

Landgoed Zionsburg
Vught Zuid

N65

N65

Ruimtelijke opbouw lokale bebouwing is leidend voor maximale schermhoogte
Niveau dakrand maaiveld Vught = maximale schermhoogte van 6 meter
Geluidsmaatregelen zionsburg op eigen terrein landschappelijk inpassen

Woongebied Rembrandterf / Olmenlaan
Vught Zuid

Landgoed Zionsburg
Vught Zuid

Zionsburg

6m

Woongebied Rembrandtlaan oost / Vught Noord

N65
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Helvoirtseweg

Obstakelvrij kruispunt
Transparant, overzicht en doorzicht
Optie geluidsbescherming integreren met hekwerk bak

John F. Kennedylaan

Rembrandtlaan west / Rembrandterf / Olmenlaan
Rembrandtlaan

Rembrandtlerf / Olmenlaan

Ruimtelijke opbouw lokale bebouwing is leidend voor maximale schermhoogte
Niveau dakrand maaiveld Vught = maximale schermhoogte van 6 meter

0-2

6m

oprit

Craijenstein park / villa
Vught Zuid

dek

N65

Woongebied Rembrandtlaan / Vught Noord

afrit

Woongebied
Vught Zuid

Woongebied Rembrandterf / Olmenlaan
Vught Zuid

Lekkerbeetjenlaan west / Nieuwe Heikantstraat
Rembrandtlaan oost
Lekkerbeetjenlaan

Nieuwe Heikantstraat

Ruimtelijke
opbouw van
lokaleuitzicht
bebouwing
leidend voor
schermhoogte
Behoud
is isleidend,
de maximale
overkant
dorp moet zichtbaar zijn
Niveau dakrand maaiveld Vught = maximale schermhoogte van 6 meter
Dorp
zichtbaar
vanaf
N65
als
aanloop
naar
Helvoirtseweg
entree
Geluidsmaatregelen zionsburg op eigen terrein landschappelijk inpassen

Zionsburg

Maximale schermhoogte 2-3 meter t.o.v. lokaal maaiveld

6m

2-3

2-3

N65

Woongebied Rembrandtlaan oost / Vught Noord

N65

Woongebied Lekkerbeetjenlaan west / Vught Noord

woningen Nieuwe Heikantstraat
Vught Zuid

Landgoed Zionsburg
Vught Zuid

Kruispunt Helvoirtseweg
John F. Kennedylaan

Helvoirtseweg

Obstakelvrij kruispunt
Transparant, overzicht en doorzicht
Optie geluidsbescherming integreren met hekwerk bak

0-2

Craijenstein park / villa
Vught Zuid

oprit

Behoud van uitzicht is leidend, de overkant dorp moet zichtbaar zijn
Lekkerbeetjenlaan visie op geluidbeschermingsmaatregelen
Stedenbouwkundige
voor N65 noord, februari 2016
Dorp zichtbaar vanaf N65 als aanloop naar Helvoirtseweg entree
Maximale schermhoogte 2-3 meter t.o.v. lokaal maaiveld

dek

Nieuwe Heikantstraat

afrit

Woongebied
Vught Zuid
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Ambitie Eikendonck: Handhaven huidige schermen
Ambitie

Serviceflat Eikendonck is met haar hoogte, een herkenningspunt in Vught. Zowel vanaf de N65 als vanaf de
lokale wegen, vertelt Eikendonck ons waar we zijn. Het is
er mooi wonen, door het geweldige uitzicht en de royale
(semi-openbare) tuin op de begane grond.
Voor Eikendonck streeft Vught het behoud van uitzicht
voor bewoners en het instand houden van de tuin- en
groenkwaliteit na.

Kans i.c.m. geluidsbescherming
Voor de locatie Eikendonck zijn er kansen als;

•  Gevelrenovatie Eikendonck aanpakken voor additionele verbetering geluidsbeschermingsniveau bewoners.

vrij uitzicht in de hoogte |

groen ingepaste
geluidswal | een

tuin in de luwte van
de N65 | wonen op af-

stand van de weg | her-

kenningspunt van
Vught | attractieve

Aandachtspunten / dilemma’s

tuin als onderdeel

•  Het effect van de ombouw van A65 naar N65 met een
verlaging van de snelheid.
• Alleen hoge of constructief ingrijpende geluidsschermen resulteren in voldoende effect. Die zijn ruimtelijk
niet aanvaardbaar.
• Bescherming zou, naast een stiller wegdek en het
doortrekken van de bestaande schermen (circa 3 / 4
meter hoog), gezocht moeten worden in onderzoek
naar aanvullende gevelmaatregelen. Wellicht in combinatie met een gevelrenovatie.

van recreatief netwerk

Stedenbouwkundige visie op geluidbeschermingsmaatregelen voor N65 noord, februari 2016
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Ambitie Taalstraat Noord en Zuid : maximale 3 meter hoge schermen t.o.v. maaiveld weg
Ambitie

De Taalstraat is van oudsher een belangrijke ontsluiting en entree van Vught.
Met de opwaardering van de ringstructuur via de Postweg, Randweg ‘Den
Bosch en Grote Gent kan de Taalstraat meer in het teken van wijkgericht verkeer komen te staan en kan meer ruimte voor de fietsers worden geboden.
Het streven is om hier over de hele lengte losliggende fietspaden te creëren,
zodat het een volwaardige route wordt vanuit Vught naar ‘Den Bosch.
De structuur van de Taalstraat is met de komst van de A65 door het dorp
heen, overeind gebleven met een viaduct. De gemeente Vught koestert
deze structuur en wil de aantrekkelijkheid van de Taalstraat voor langzaam
verkeer en recreanten verbeteren.
Omgeving Taalstraat heeft met de ligging nabij ‘Den Bosch en bij het Bossche Broek als uitloopgebied een bijzonder Unique Selling Point. Het streven
is om Vught als geheel sterker met het Bossche Broek te verbinden door
volwaardige en doorlopende routes te maken.
Het zuidelijk deel van de Taalstraat valt onder ‘beschermd’ dorpsgezicht en
hier gelden strenge eisen ten aanzien van bouwhoogte en architectuur. De
gemeente Vught vindt het belangrijk dat ingrepen aan de N65 aansluiten
bij dit beschermd dorpsgezicht, het cultuurhistorisch karakter en de dorpse
schaal.

Kans i.c.m. geluidsbescherming
Voor de locatie Taalstraat zijn er kansen als;

viaduct met schermen wat niet overheerst in het straatbeeld | een

scherm wat rechtdoet aan de cultuurhistorische kwaliteit van de Taalstraat | kwaliteit in bebouwing én kwaliteit in het scherm | een

scherm wat past bij de entree van dorp Vught | aansluiten

op
de schaal van de bebouwing in de Taalstraat |

• De aanpassing van N65 met geluidsschermen is aanleiding het viaduct
een kwaliteitsslag te geven. Momenteel wordt de Taalstraat al heringericht.

Aandachtspunten / dilemma’s
Taalstraat noord en zuid

• Transparante schermen zijn ‘verplicht’ op het viaduct. Aandacht voor uitvoeringskwaliteit en type schermen in het kader van de cultuurhistorische
waarde van deze plek.

Voorkomen van een nog grotere barrière werking
van de N65 naar het centrum toe |
Stedenbouwkundige visie op geluidbeschermingsmaatregelen voor N65 noord, februari 2016
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Ambitie Zeeldraaierstraat: maximaal 3 meter hoge schermen t.o.v. maaiveld weg
Ambitie

De 4 woningen aan de Zeeldraaierstraat en het bedrijfspand aan de Taalstraat 115 hebben een achtertuin aan
de hoger gelegen N65.
Voor deze panden is de ambitie zo laag mogelijke schermen om de lichttoetreding en bezonning van woning en
achtertuin zoveel mogelijk te behouden en een opgesloten gevoel te voorkomen.
Vught streeft hier naar een maximale hoogte van schermen van 3 meter vanaf maaiveld weg. Deze hoogte is
ook nodig om de leefkwaliteit met betrekking tot geluid,
voor de achterliggende woningen te borgen.

Kans i.c.m. geluidsbescherming
Voor deze locatie zijn er kansen als;

Een rustige tuin aan het
talud van de N65 | rus-

tig wonen aan een
groene geluidswal
/ talud | niet merken dat je langs een
snelweg woont | licht

en zon |

•  Scherm als onderdeel van herinrichting van aangrenzende tuinen en kavels aan de Zeeldraaierstraat.
• Schermen met een toepassing van zonnefolie als lokale energievoorziening.

Aandachtspunten / dilemma’s
cluster Zeeldraaierstraat

• Het beschermingsniveau voor de woningen aan de
Zeeldraaierstraat staat op spanning met schermen die
licht en zon wegnemen uit de achtertuin. In de visie
is de maximale hoogte ingegeven door een 60 dB
beschermingsniveau voor achterliggende saneringswoningen. Onderzoek voor aanvullende akoestische of
bouwkundige maatregelen is wellicht noodzakelijk.

Stedenbouwkundige visie op geluidbeschermingsmaatregelen voor N65 noord, februari 2016
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Ambitie Zionsburg (geen onderdeel van de saneringsopgave):
Geen schermen, bij noodzaak schermen maximaal 4 meter hoge schermen t.o.v. maaiveld weg
Ambitie

De locatie Zionsburg maakt geen onderdeel uit van de saneringsopgave.
Het is als landgoed één van de pareltjes van Vught (in particulier eigendom),
waar Vught graag een openstelling van het park voor publiek zou zien. Daarnaast heeft Vught de ambitie om het landgoed als park beter te verbinden
met de dorpsdelen en met het centrum.
Vught spreekt de wens uit, dat wanneer er geluidsbescherming in de toekomst nodig is, deze een landschappelijke inpassing krijgt met een maximum hoogte van 4 meter ten opzichte van maaiveld weg. Hier kan ruimte
gemaakt worden om een groene, landschappelijke inpassing, ook aan de
zijde N65, mogelijk te maken.

Kans i.c.m. geluidbescherming

Voor de locatie zijn er kansen als;
• Herontwikkeling landgoed met wonen, werken, recreëren in het teken van
cultuurhistorie.
• Landschappelijke inpassing / recreatieve inpassing geluidsbescherming,
eventueel in combinatie met bebouwing.

Aandachtspunten / dilemma’s Zionsburg

• Geen / beperkt grip op herontwikkeling, vanwege particulier eigendom en
ook geen onderdeel van de saneringsopgave.
• Bebouwing in wal mogelijk maken.

N65 als podium wat uitkijkt
op het pareltje Zionsburg |

toekomstig noodzakelijke geluidsbescherming zelf landschappelijk oplossen
| groene geluidsmuur |

geluidslandschap |
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Ambitie Rembrandtlaan: maximaal 4 meter hoge schermen t.o.v. maaiveld weg
Ambitie

Aan de Rembrandtlaan is het straks rustig wonen aan mooi groen. De N65 ligt
hier op afstand van de woningen en de schermen langs de N65 maken kwalitatief onderdeel uit van de groene voorruimte.
De schermen, voor zover ze zichtbaar zijn, passen bij een woonbuurt. Ze hebben een menselijke maat, een variatie in hoogte en een aankleding die de grote
lengte van de schermen niet voelbaar maakt.
Vught streeft hier naar maximaal 6 meter hoge schermen vanaf lokaal maaiveld
Vught. Er is voldoende ruimte om een aantrekkelijke inpassing met groen mogelijk te maken.
Voor de woningen aan de Rembrandtlaan oost is de ambitie om het wonen aan
een groen dijklichaam te behouden.

Kans i.c.m. geluidsbescherming

Voor de locatie Rembrandtlaan west zijn er kansen als;
•   De ombouw van de weg naar N-status biedt kansen om de op- en afritten
meer passend bij het dorp en de woonbuurt in te richten.
• De ombouw van de weg is aanleiding voor een nieuwe kwaliteit van de groenzoom. Schermen kunnen integraal worden mee-ontworpen.
• Met nieuwe verbindingen voor langzaam verkeer van Vught noord naar Zuid,
wordt de wijk beter en attractiever ontsloten voor voorzieningen (zoals station
en centrum).
• De groene zoom aan weerszijde van de N65 biedt ruimte om geluidsbeschermingsmaatregelen als aardwal met ecologische waarde uit te voeren.

Aandachtspunten / dilemma’s
Rembrandtlaan

• De langzaamverkeersverbindingen over het spoor en onder de N65 door zijn
nog in onderzoek. De uitwerking hiervan valt onder de gebiedsvisie Spoorzone.

Let op!: Sfeerimpressie uit eerdere studie met doorgaande schermen. In praktijk moet gezocht worden naar een inpassing met
schermen rekening houdend met op- en afritten.

de N65 op afstand | wonen
aan een buurtpark |
schermen als kwalitatief
onderdeel van groene
voorruimte | schermen die
passen bij de schaal en sfeer van
een woonbuurt | doorzicht

3d impressie uit visie Spoorzone: Verbeelding knoop N65 / spoor, met
verbinding Rembrandtlaan - Aert Heijmlaan
Stedenbouwkundige visie op geluidbeschermingsmaatregelen voor N65 noord, februari 2016
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Ambitie Rembrandterf / Olmenlaan: geen onderdeel saneringsopgave,
maximaal 4 meter hoge schermen t.o.v. maaiveld weg
Ambitie

De locatie Rembrandterf / Olmenlaan maakt geen onderdeel uit van de saneringsopgave. De locatie is echter aan zoveel verandering onderhevig, dat de noodzaak
van schermen denkbaar is; de N65 gaat hier straks omhoog en de intensiteit van
het naastliggende spoor neemt toe. Een cumulatie van geluid is waarschijnlijk op
deze plek merkbaar.
De locatie is als een eiland in het dorp; teruggetrokken en eigengereid door de aanwezigheid van een woonwagenpark en een woon-werkcomplex. En dat is ook juist
de potentie van deze plek. Vught streeft hier een groene, luwe locatie na. Routes
voor langzaam verkeer door en langs dit gebied borgen de levendigheid en sociale
veiligheid. Een maximale schermhoogte van 4 meter vanaf maaiveld weg is goed
inpasbaar in de omgeving.
Het hoekpand aan het Rembrandterf / Rembrandtlaan heeft de potentie als icoon
en herkenningspunt aan de hoger gelegen N65. Transparante schermen voor dit
gebouw langs om het zicht en uitzicht te behouden, is het streven.

Kans i.c.m. geluidsbescherming
Voor de locatie zijn er kansen als;

Een Vught’s eiland in de luwte van de N65 | groen, groen en
nog eens groen | wonen in de etalage of wonen
in de hoogte |

•  De verhoogde aanleg van de N65 met geluidsbescherming en de verdiepte aanleg
van spoor, biedt een nieuw perspectief op de ontwikkeling van
woningbouw langs deze assen. Een geluidswalontwikkeling gecombineerd met bijvoorbeeld een woon-werkprogramma kan een aantrekkelijke invulling zijn van de nog
vrij te bebouwen zone in gemeentelijk eigendom.
• Het gebied heeft ruimte voor een ontwikkeling in het groen.
• De nieuw in te passen infrastructuur van spoor en N65 biedt kansen om de verbindingen voor langzaam verkeer tussen wijken onderling en tussen wijken en de belangrijkste voorzieningen te verbeteren. Hiermee worden noordelijk gelegen delen weer
aantrekkelijker om te vestigen of te herontwikkelen.
• De groene zoom aan deze zijde van de N65 heeft de potentie te worden ingericht als
recreatieve zone met ecologische waarde. Eventuele geluidsbeschermingsmaatregelen kunnen als aardwal of groene ‘wand’ worden uitgevoerd. Een horeca of kunstpaviljoen in het groen kan voor activiteit zorgen.

Aandachtspunten / dilemma’s
Olmenlaan

• Het hoekpand Rembrandterf / N65 staat onder druk. Wanneer sloop van dit pand
noodzakelijk is, is er vanuit ruimtelijke kwaliteit de wens een nieuw hoekaccent te
ontwikkelen.
• Mogelijk maken van herontwikkeling en van ontwikkeling in combinatie met geluids-

!

bescherming.

Visiekaart uit visie Spoorzone: Verbeelding knoop N65 / spoor,
met onder andere de verbinding Rembrandtlaan - Aert Heijmlaan
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Ambitie Lekkerbeetjenlaan: maximale hoogte schermen 2-3 meter v.a. lokaal Vughts maaiveld
Ambitie

Lekkerbeetjenlaan en omgeving is door de inklemming van spoor, N65 en
de verbinding John F. Kennedylaan / Helvoirtseweg en de nieuwe verbinding
Lekkerbeetjenlaan / Nieuwe Rembrandtlaan nog steeds uitstekend ontsloten
wijkdeel.

De Lekkerbeetjenlaan is vanaf de N65 gezien, als aanrijroute naar de
verdiepte ligging, een stukje waar het dorp zich kan laten zien. Schermen tot circa 2-3 meter maken het zicht op woningen, kappen en achterliggend groen ook vanaf de N65 mogelijk. Het uitzicht en doorzicht voor
de woningen aan de overzijde blijft intact.
Voor het meest oostelijk gelegen cluster van woningen, Lekkerbeetjenlaan 2-4-6, is de ambitie en het beeld vergelijkbaar met de woningen aan
de Nieuwe Heikantstraat: Schermen met een maximale hoogte van 2-3
meter vanaf lokaal maaiveld, zodat uitzicht en doorzicht en de relatie met
de overzijde van het dorp zoveel mogelijk behouden blijft.

Kans i.c.m. geluidsbescherming
Voor de locatie zijn er kansen als;

•  Integratie schermen met groen tot attractief buurtgroen met verblijfskwaliteit.

Aandachtspunten / dilemma’s
cluster Lekkerbeetjenlaan

• Sociale veiligheid fietsroute Lekkerbeetjenlaan - Nieuwe Rembrandtlaan stelt eisen aan type scherm, doorzichten of eisen aan voldoende
functies die sociale controle bieden in de avonduren.
• Tijdelijke situatie N65 maakt heroverweging in stedenbouwkundige
opzet misschien nodig.

Zicht op de overzijde van
het dorp | een uit-

stekend ontsloten eiland
tussen rijksinfrastructuur |
schermen be-

scheiden aanwezig | schermen die pas-

sen bij de schaal en sfeer
van een woonbuurt |
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Ambitie Nieuwe Heikantstraat: maximale hoogte schermen 2-3 meter v.a. lokaal Vughts maaiveld
Huidig beeld

Ambitie

De bewoners aan de Nieuwe Heikantstraat genieten woonkwaliteit door het
uitzicht en doorzicht naar de overzijde van het dorp. De voorliggende woonstraat is autoluw. Primaire functie is de ontsluiting voor parkeren bij de eigen
woning. Schermen doen geen afbreuk aan het uitzicht naar en de beleving
van groen aan de overzijde van de N65 als onderdeel van de woonkwaliteit.
Vught streeft hier schermen na met een hoogte van 2-3 meter vanaf maaiveld Vught, met behoud van uitzicht en doorzicht naar de overzijde van het
dorp en het instand houden van de groenbeleving aan de overzijde.

Voor de woningen aan het oostelijk deel van de Nieuwe Heikantstraat
met de achterzijde aan de N65, is het streven maximaal 4 meter hoge
schermen ten opzichte van maaiveld weg.

Kans i.c.m. geluidsbescherming
Voor de locatie zijn er kansen als;

•  Herinrichting woonstraat tot fietsstraat, parkstraat of verlengstuk van het
eigen privé erf.

Wonen met uitzicht | de

Ik heb de scherm op 2,5 m gezet en de haag wat lager gesnoeid.
N65 loop halvewegen schuin oplaag, het scherm loopt mee.

overkant kunnen
zien | een groen inge-

dd 30 april 2015

pakt scherm | een scherm

wat past bij de schaal en sfeer
van een dorps woonbuurtje |
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Ambitie Kruising Helvoirtseweg: een schermvrije zone
Ambitie

De gemeente Vught ziet de Helvoirtseweg als belangrijke verbinding tussen
Vught noord en zuid en als entree van regionaal fietsverkeer naar de kern
van Vught. De Helvoirtseweg is een historische structuurdrager van het dorp
waar attractieve panden en een mix van functies de bezoeker naar de kern
vergezellen. De cultuurhistorie van het dorp is af te lezen aan de beeldbepalende panden met een gezicht aan de Helvoirtseweg / kruising en villa
Craijenstein, als icoon voor Vught.
Vught streeft hier naar een verdiepte aanleg van de N65 met een halve
westelijke aansluiting om de noord-zuid verbinding en de cultuurhistorische
lijn van de Helvoirtseweg van hoge kwaliteit te kunnen maken. Grootschalige
civieltechnische bouwwerken en hoge, lange schermwanden passen niet in
deze ambitie.
Daarom streeft Vught hier naar een schermvrij en overzichtelijk kruispunt.
Waar hekwerk nodig is om te voorzien in de veiligheid van de verdiepte bak,
ziet Vught deze graag met kwaliteit en transparantie vormgegeven. Mocht er
onvoorzien toch extra geluidsbescherming nodig zijn, dan kunnen transparante schermen met een maximum hoogte van 2 meter vanaf lokaal maaiveld Vught worden geïntegreerd met de veiligheidsmaatregelen van de bak.

Kans i.c.m. geluidsbescherming
Voor de kruising Helvoirtseweg zijn er kansen als;

•   Door de verdiepte weg ontstaat er een nieuwe voorruimte voor de woningen aan de Helvoirtseweg. Vrijer uitzicht en minder zicht op autoverkeer,
biedt de bewoners een nieuwe woonkwaliteit.
• Aan het noordoostelijke kwadrant van de kruising kan een markantere
invulling worden gegeven.

Aandachtspunten / dilemma’s
kruising Helvoirtseweg

• Ruimte voor extra geluidsbescherming door optie van schermen (transparant) in combinatie met noodzakelijk hekwerk langs bak. Vergt wel afstemming, samenwerking en integraal proces bij uitvoering.
• Het eigen wegennet maakt onderdeel uit van de studie naar de gevolgen
van de ombouw van de kruising.
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Een obstakelvrij kruispunt | entree van Vught | doorzicht
de Helvoirtseweg in | wonen
aan de Helvoirtseweg als uitnodigend
beeld |
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Relatie met andere trajecten
Ruimtelijke kwaliteit N65 zuid
Visie spoorzone

Begrippenlijst
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Relatie met beleid en ruimtelijke studies
Ruimtelijke kwaliteit N65 zuid

Onlangs heeft de provincie Noord-Brabant een studie laten doen naar
de ruimtelijke kwaliteit van het zuidelijk deel van de N65.
Het ‘Kader Ruimtelijke Kwaliteit N65 Vught – Haaren’ maakt deel uit
van de MIRT-Verkenning N65 Vught - Haaren. Deze verkenning is
bedoeld om alternatieven voor de verbetering van de N65 te vergelijken en te beoordelen op een aantal kwaliteitscriteria. Om een oordeel
te kunnen vormen over de impact van de alternatieven op het aspect
ruimtelijke kwaliteit, is besloten om een Kader Ruimtelijke Kwaliteit N65
Vught – Haaren op te stellen.

door Vught als een samenhangend ontwerp, met ontwerpoplossingen
die op meerdere plekken terugkeren, uit te werken. Een consequent
en continu wegtracé kan ontstaan. Deze nieuwe kwaliteit van de N65
is afhankelijk van het uitvoeringsontwerp voor de inrichting en vormgeving.

Visie spoorzone gemeente Vught

De visie spoorzone heeft overlap met de visie N65 noord wat betreft de
kruising N65 / spoor.
De uitgangspunten voor na te streven ruimtelijke kwaliteit, de ambitie
voor maximale schermhoogten en de kansen voor het overlappende gebied zoals benoemd in deze visie, zijn afgestemd met de visie
Spoorzone.

In het werkproces dat is doorlopen speelde de Begeleidingsgroep,
samengesteld uit medewerkers van de provincie Noord-Brabant, de
gemeenten Vught en Haaren en Rijkswaterstaat, een belangrijke rol. In
een aantal werkbijeenkomsten is er gezamenlijk een beoordelingskader ontwikkeld en heeft de beoordeling hands on plaatsgevonden.
De studie sluit af met een aantal aanbevelingen en principes vanuit
het aspect ruimtelijke kwaliteit voor het vervolg: de uitwerking van het
ontwerp voor de N65.
Het noordelijk deel van de N65 valt buiten de scope van deze studie.
De ombouw van de N65 biedt kans om de weg, van oudsher een Napoleonsroute, in zijn totaliteit opnieuw kwaliteit te geven.
Met de visie op het noordelijk deel is dan ook aansluiting gezocht op
de ruimtelijke kwaliteit van het zuidelijk deel van de N65, zoals benoemd in de studie van H+N+S Landschapsarchitecten.

Het rapport (mei 2015) is opgesteld door H+N+S Landschapsarchitecten in samenwerking met de Begeleidingsgroep Ruimtelijke Kwaliteit
N65 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Concept gebiedsvisie Spoorzone Vught, Los stad om land,
september 2015

De studie beoordeelt ingrepen aan de weg en de toepassing van
schermen, sec vanuit de impact op ruimtelijke kwaliteit. Een afweging
ten aanzien van geluidsbescherming voor de omwonenden, wordt niet
gemaakt. Hierin onderscheidt deze visie op het noordelijk deel van
de N65 zich in aanpak. De balans tussen bescherming en ruimtelijke
kwaliteit is hier leidend voor schermhoogten.
Aandachtspunt om de aansluiting met het zuidelijk deel te borgen is
een consequente inpassing en vormgeving bij ontwerp en uitvoering.
Door de ombouw van de N65 in Vught ontstaat er feitelijk een nieuwe
opgave. Dit biedt de mogelijkheid om de hele passage van de N65
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Decibel, de maat voor de geluidbelasting

BSV

Bureau Sanering Verkeerslawaai. Onderdeel van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de geluidssanering
coördineert.

Maaiveld

Maaiveld is de aanduiding voor (de hoogte van) het
grondoppervlak. De hoogte wordt vaak opgegeven ten
opzichte van een nationaal nul-niveau, in Nederland is dat
het NAP. Dat grondoppervlak is niet altijd hetzelfde. Voor
omwonenden is dat meestal de gemiddelde hoogte rondom
hun woningen (maaiveld lokaal). Voor de weg is dat meestal
de gemiddelde hoogte van de rijstroken van de weg
(maaiveld weg) en voor spoorwegen wordt vaak de
bovenzijde van de spoorstaaf gebruikt (maaiveld spoor). De
hoogte van een scherm wordt altijd aangegeven ten opzichte
van een maaiveld. Het is daarom belangrijk om voortdurend
na te gaan ten opzichte van welk maaiveld de schermhoogte
is aangeduid.

MJPG-sanering

MeerJarenProgramma Geluidsanering. De nieuwe naam
voor de geluidsanering met Prorail of Rijkswaterstaat als
bevoegd gezag.

Noordelijk deel N65

Het noordelijk deel van de rijksweg N65 loopt van het viaduct
Taalstraat tot hart van de kruising met de Helvoirtseweg/J.F.
Kennedylaan. Hier heeft de rijksweg nu nog een A-status,
formeel betreft het de rijksweg A65, maar meestal wordt er
ook voor dit deel gesproken over de N65.

PHS

Programma Hoogfrequent Spoor. De spoorcapaciteit moet
beter worden benut en waar mogelijk ook groeien, zodat kan
worden voldaan de huidige én toekomstige vraag van
vervoerders. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu werken Prorail en vervoerders aan het Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern: meer
personentreinen op drukke trajecten, en goederenvervoer
vooral over de Betuweroute. Voor Vught heeft dit grote
gevolgen en leidt onder meer tot een deels verdiept ligging
van de spoorlijn 's-Hertogenbosch - Eindhoven.

Saneringsmaatregelen
Bron/overdracht/ontvanger

Er is een vaste volgorde bij de keuze van
saneringsmaatregelen, te weten: eerst bronmaatregelen
(stiller wegdek) dan overdrachtsmaatregelen (schermen) en
pas daarna maatregelen ontvanger (aanvullende
gevelmaatregelen).
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Saneringswoningen

Er is alleen sprake van sanering als er saneringswoningen
liggen. Saneringswoningen in het noordelijk deel langs de
rijksweg N65 zijn woningen die:
• gemeld zijn bij Bureau Sanering Verkeerslawaai en
een geluidsbelasting hebben van 61 tot en met 65
dB.
• gemeld zijn bij BSV en een geluidsbelasting hebben
van 66 dB en hoger
• woningen die niet gemeld zijn bij BSV, maar wel een
geluidsbelasting hebben van 66 dB of hoger. Deze
woningen worden ook wel NoMo-woningen genoemd.
Nomo staat voor Nota Mobiliteit.
• (Grote groeigevallen, maar die liggen niet in het
noordelijk deel van de N65. )

Sober en doelmatig

Saneringsmaatregelen komen in beginsel alleen in
aanmerking als zij sober en doelmatig zijn uitgevoerd.
Hiervoor is een doelmatigheidscriterium ontwikkeld. Dat
criterium geeft een beoordeling van de financiële
doelmatigheid van geluidbeperkende maatregelen bij
wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

SWUNG

De modernisering van de Wet geluidhinder in 2012 staat
bekend als: Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw
Geluidbeleid (SWUNG). De nieuwe wetgeving valt voortaan
onder de Wet milieubeheer.
Belangrijkste verschillen met de Wet geluidhinder voor deze
visie:
• invoering van Geluid Productie Plafonds. De
geluidsbelasting heeft een bovengrens. Als de
geluidsbelasting dit plafond dreigt te overschrijden moet
de wegbeheerder maatregelen treffen.
• gemeenten zijn niet langer bevoegd gezag voor de
geluidsanering van rijkswegen en spoorwegen. Maar
Prorail voor spoorwegen en Rijkswaterstaat voor
rijkswegen.
• de MJPG-saneringswaarde voor rijkswegen bedraagt 60
dB

Verkenning N65

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu verkent samen met
provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, Haaren en
‘s-Hertogenbosch de N65 Vught-Haaren. De N65 tussen
Tilburg en Den Bosch is een drukke rijksweg die diverse
woongebieden doorkruist. Het doel van de Verkenning is:
• een verbetering van de leefbaarheid
• een duurzame oplossing voor de bereikbaarheid en
verkeersveiligheid
• een vlottere doorstroming, met oog voor natuur en
ruimtelijke kwaliteit

Wgh-sanering

Wet geluidhinder-sanering: Met de overgang naar de
SWUNG-wetgeving zijn gemeenten niet langer bevoegd
gezag voor de geluidsanering van rijks- en spoorwegen . Het
noordelijk deel van de N65 is een van de weinige
uitzonderingen in Nederland. Belangrijk verschil met MJPG:
de saneringswaarde bedraagt 48 dB en gemeente is voor dit
deel bevoegd gezag.
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