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1 Inleiding
Aanleiding en doel

Achtergrond

In Vught spelen enkele grote infrastructurele projecten
te weten het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), de
aanpak van de N65 en daarnaast spelen er in beginsel
maatregelen op langere termijn die landelijk voortkomen
uit het geluidssaneringsprogramma (MJPG). Voor het
spoor Den Bosch – Eindhoven (PHS) heeft de gemeente
reeds een gebiedsvisie opgesteld. Voor het spoor Vught
- Tilburg bestaat nog geen visie. Daarom is deze nu
gemaakt.

De gemeente Vught heeft in haar structuurvisie “één
Vught” reeds een kader gegeven ten aanzien van de wijze
waarop ze wil omgaan met de inpassing van infrastructuur. Daarbij speelt steeds het dilemma van ruimtelijke
kwaliteit versus de bescherming tegen milieuoverlast. Dit
dilemma speelt ook hier.

Indien een gemeente beschikt over een eigen ruimtelijke
gebiedsvisie, een stedenbouwkundige landschappelijke
visie ten aanzien van de inpassing van de railingfrastructuur en de daarbij behorende geluidschermen, dan kan
de gemeente deze inbrengen in de dialoog met Prorail.
Prorail nodigt gemeentes hiertoe landelijk uit.

In de Wet milieubeheer zijn geluidproductieplafonds
(GPP’s) voor o.a. spoorwegen vastgelegd. Op basis van
de wet is de uitvoering van de geluidsanering voor spoorwegen bij Prorail neergelegd. De uitvoering vindt plaats
aan de hand van het MJPG.
Het MJPG is gericht op het realiseren van geluidreducerende maatregelen bij woningen
met een geluidbelasting van meer dan 65 dB als gevolg
van een rijksweg, of meer dan 70 dB als gevolg van een
hoofdspoorweg en bij woningen die als gevolg van verkeersgroei onder de huidige Wet geluidhinder een toename van meer dan 5dB hebben ondergaan.
De sanering heeft als doel voor alle knelpunten die voor
de invoering van het Besluit geluidhinder spoorwegen in
1987 zijn ontstaan, geluidmaatregelen te treffen. Binnen
het MJPG worden alle saneringsobjecten geïnventari-

seerd. Per object wordt de geluidbelasting bepaald en
vervolgens wordt per cluster woningen een afweging
gemaakt of doelmatige maatregelen getroffen kunnen
worden (doelmatig betekent kortweg een voldoende effectieve oplossing tegen acceptabele kosten). Het akoestisch onderzoek toont de geluidbelasting na het treffen
van maatregelen.
Om de geluidsbelasting terug te brengen zijn er 3 typen
maatregelen mogelijk. Te weten:
1. aan de bron, bijvoorbeeld door het aanbrengen van
geluiddempers of bij wegen “stil asfalt”
2. overdrachtsmaatregelen, door geluidschermen of
geluidwallen
3. en ten slotte aan het object zelf door gevelmaatregelen. Dit laatste onderdeel (gevelmaatregelen) is niet
meegenomen in het akoestisch onderzoek.
Voor het spoor heeft Prorail vooruitlopend op de gemeentelijke visie al een akoestisch onderzoek uitgevoerd
“Akoestisch Onderzoek geluidsanering: meer jaren programma geluidsanering (MJPG)”.

Status van de visie

Totstandkoming en participatie

Met deze gebiedsvisie geeft de gemeente Vught aan hoe
ze de inpassing van het spoor in haar omgeving ziet.

De gebiedsvisie is opgesteld door een kleine ambtelijke
werkgroep en bureau LOS stadomland. Er hebben tussentijdse gesprekken plaatsgevonden met Prorail. Op 13 april
heeft een druk bezochte bewonersavond plaatsgevonden.
Tijdens deze avond is door bewoners aanvullende kennis
gebracht over de situatie maar ook over hun wensen. In
algemene zin was er ondersteuning voor de gedachten uit
de concept gebiedsvisie. Gebleken is dat de wensen van
bewoners met name ten aanzien van geluidbescherming
uiteen lopen. In algemene zin willen omwonenden schermen beperken van hoogte met het oog op behoud van de
ruimtelijke kwaliteit.

Als de gemeentelijke gebiedsvisie is vastgesteld zal de visie afgestemd moeten worden op geluidberekeningen en
moet onderzocht worden via welke maatregelen de visie
gerealiseerd kan worden. Onder andere vanwege stedenbouwkundige en landschappelijke motieven is er bij het
treffen van maatregelen enige speelruimte om andere
schermhoogten of maatregelen toe te passen. Een hoger
geluidniveau dan 65 dB is dan tot ongeveer 70dB afweegbaar. Bij de spoorweg geldt dat indien de gemeente een
onderbouwing geeft van een doorslaggevend ruimtelijk
belang dit aanleiding kan zijn om een hoger plafond te
laten vaststellen. Daarnaast kan de gemeente om ruimtelijke redenen zich uitspreken over de gewenste inpassing,
toepassing van materialen, beplanting etc. Deze moeten
worden meegenomen in de eindafweging waarop maatregelen worden toegepast.
De gebiedsvisie moet door de gemeenteraad worden
vastgesteld om vervolgens meegenomen te kunnen worden bij, c.q. onderdeel te kunnen zijn van, de ministeriële
goedkeuring. Daarom geldt tot die tijd een voorbehoud,
omdat de afwegingen op het gebied van materiaal, kosten, effectiviteit etc. nog gemaakt moet worden.
Vaststellingsproces PM

Leeswijzer
Na deze inleiding volgt een analyse van het beleid, de situatie en de context. Vervolgens volgt een visie die beschreven wordt in enkele hoofdkeuzes. Per keuze wordt
aangegeven hoe dit ruimtelijk uitwerkt.
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“Verkeers knooppunt”
“Dorpse sfeer in het bos”
“Bos/buitengebied”

“Vrij wonen in het bos”

20m

4 zones met een eigen karakter

20m

zichtbaarheid van het spoor vanuit de publieke ruimte
voorgevels gekeerd naar het spoor

schermen zichtbaar vanuit de openbare ruimte

zichtbaarheid vanuit de achtertuin

schermen

spoor

2 Beleid en analyse van de context

Gemeentelijke Structuurvisie

4 zones

Zichtbaarheid

De gemeente Vught heeft in haar structuurvisie “één
Vught” reeds een kader gegeven ten aanzien van de wijze
waarop ze wil omgaan met de inpassing van infrastructuur in de (woon)omgeving. Daarbij speelt steeds het dilemma van ruimtelijke kwaliteit versus de bescherming
tegen milieuoverlast. In de structuurvisie ging de aandacht uit naar de N65 en het spoor Vught - Tilburg maar
de richting ten aanzien van dit dilemma is hier duidelijk;
Vught wil verbindingen over barrières, zowel in fysieke als
visuele zin, beperken.

De gehele lijn loopt van west naar oost door 4 verschillende zones die allen een eigen karakter hebben. Dat karakter is getypeerd op bijgaande kaart.
• Vanuit het westen loopt het spoor eerst door het
buitengebied. Dit is een kleinschalig landschap en
wanneer het spoor de omgeving van de kern Vught
nadert is de omgeving een bos.
• De volgende zone bestaat uit een ruim opgezet
woongebied welke het karakter heeft van “vrij” wonen
in een bos.
• De volgende zone karakteriseren we als een “dorpse
sfeer in het bos”. De bebouwingsopzet is wat intensiever en meer aaneengesloten. Woningen staan vaak
met het gezicht naar het spoor gekeerd. Het gebied
heeft nog steeds een bosachtige sfeer.
• In de laatste zone ontmoet het spoor de N65 en de
spoorlijn Den Bosch – Eindhoven. Het gebied is nog
steeds groen maar de sfeer van een verkeersknoop
dient zich aan.

Opvallend aan de spoorlijn is dat deze voor grote delen
niet zichtbaar is vanuit de openbare ruimte. Voor grote delen loopt de spoorlijn tussen achtertuinen van woningen.
Het spoor en de flanken van het spoor zijn zichtbaar vanuit 3 perspectieven.
1. vanuit de openbare ruimte
2. vanuit privé achtertuinen
3. vanuit de trein
De spoorlijn van en naar Tilburg loopt hoofdzakelijk door
een woongebied en is nauwelijks zichtbaar vanuit de
openbare ruimte.

Ruimtelijk functionele analyse
We geven een typering van het karakter van spoorlijn in
zijn omgeving. Vanuit deze karakteristiek vinden we later
aanleidingen om op een specifieke manier om te gaan met
de inpassing van het spoor en eventuele geluidschermen.
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Dwarsverbindingen
De spoorlijn wordt een enkele keer doorsneden door
spoorwegovergangen. Iedere kruisende route heeft een
eigen karakter en leidt naar verschillende bijzondere plekken in Vught zoals De Ijzeren Man, Kamp Vught en De
Vughtse Heide. Juist op de plekken waar deze routes de
spoorweg kruisen is het spoor beleefbaar en zichtbaar.

De Vughtse Heide

De IJzeren Man
Fusilladeplaats
Nationaal monument
kamp Vught

Centrum Vught

20m

dwarsverbindingen

Verwachte schermhoogtes
Door Prorail is een akoestisch onderzoek uitgevoerd1. Uit
dit onderzoek komt naar voren welke mogelijkheden er
zijn om de geluidbelasting terug te dringen. Prorail onderscheid in dat onderzoek clusters van woningen waarvoor steeds een voorlopige conclusie getrokken van de
meest doelmatige maatregelen. In bijgaande afbeelding
zijn de daaruit voortkomende schermhoogtes verbeeld.
De schermhoogtes die in het onderzoek genoemd worden zijn steeds gemeten vanaf het spoorpeil. Soms ligt
het spoor duidelijk boven het lokale maaiveld, immers de
trein rijdt op een verhoogd spoorbed. In de afbeelding is
zowel de hoogte van het scherm als globaal de hoogte
van het spoorbed weergegeven.

Op enkele punten wordt in het onderzoek aangegeven dat
maatregelen genomen dienen te worden. Tijdens de informatieavond op 13 april is door enkele bewoners aangegeven dat op enkele delen reeds geluidsmaatregelen hebben plaats gevonden en dat nieuwe maatregelen derhalve
niet meer nodig zijn. Uit nader onderzoek / afstemming
met Prorail zal moeten blijken wat in deze specifieke situaties noodzakelijk is.

Arcadis (1 september 2015). Akoestisch Onderzoek geluidsanering: meer jaren programma geluidsanering (MJPG), ProRail
1
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“Bos/buitengebied”
Beeld materiaal: • Groen
Beeld hoogte:
• Balans uitzicht vanuit
trein en wens aanwonende
• Continu 2m of 3m
Positie:
• Kort op spoor
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3 Onze ambitie, hoofdkeuzes en uitwerking

Met deze visie geven we vanuit ruimtelijk optiek sturing
aan de inpassing van het spoor in zijn omgeving en de
eventueel daarbij behorende geluidschermen, daarbij gewenste schermhoogtes, positie van schermen, materialisering en inpassing van schermen. De keuzes zijn dus geredeneerd vanuit stedenbouwkundig en landschappelijke
motieven. Het gaat hier om beleving, sfeer, zichtbaarheid
en dat alles steeds binnen de lokale context. Of de voorgestelde visie akoestische gezien tot voldoende effect leidt
is dus niet getoetst.
Een geluidsscherm is in een eerste instantie puur functioneel. Ruimtelijk gezien durven we wel de stelling aan
dat ieder geluidscherm (of wal) ongewenst is. Een scherm
benadrukt de barrière die het spoor reeds is. Daarom is
het zaak een scherm of wal ruimtelijk goed in te passen
en kan het bovendien belevingskwaliteit aan de omgeving
toe voegen. Wij vinden dat geluid maatregelen aan de
bron als eerste moeten worden toegepast voordat schermen worden gebruikt om te zorgen dat de schermen zo
laag mogelijk kunnen worden.

In onze visie is sturing op het scherm vooral zinvol in die
gebieden waar een scherm zichtbaar is vanuit de openbare ruimte van Vught. Als een scherm in een achtertuin
ligt hebben wij vanuit publiek belang geen motief om hier
sturing aan te willen geven.
Sturing op de schermen is daarnaast van belang vanuit
het reizigersperspectief vanuit de trein. Als Vught vinden
we dit reizigersperspectief nadrukkelijk ondergeschikt,
het gaat primair om het belang van onze inwoners en
aanwonenden. Toch hebben we ook vanuit het reizigersperspectief een visie en wel dat het Vught “gezien mag
worden”. Het is onze ambitie dat er vanuit de trein een
positief , hoogwaardig en samenhangend beeld ontstaat.
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Een groene voet met daarop eventueel een schanskorf uitgevoerd

Groene schermen kunnen uitgevoerd worden met hedera

Hoofdkeuze 1
We kiezen ervoor alleen sturing te geven aan de inpassing van schermen in gebieden die vanuit de publieke
ruimte kunnen worden beleefd. De schermen mogen dan
de ruimte niet te zeer delen en dienen groen te zijn in
overeenstemming met de bosrijke omgeving.

voorgevel woning

Daar waar schermen vanuit de openbare ruimte niet beleefd kunnen worden zien wij als gemeente geen aanleiding daar sterk op te sturen (zie hoofdkeuze 3).
2,3

Ruimtelijke uitwerking
We stellen in het gebied ten oosten van de spoorwegovergang Lekkerbeetjenlaan voor dat er begroeide schermen komen waarbij we kiezen voor een afstemming qua
schermhoogte. Dus geen abrupte overgangen en hoogtesprongen. Omdat de ruimte tussen de schermen en de
privé percelen vrij ruim is, vinden we dat schermen tot ca
3m hoogte (vanaf Vughts maaiveld uiteraard) ruimtelijk
goed inpasbaar zijn. Deze komt overeen met ca. 1 bouwlaag en is een maat waar een mens zich aan kan relateren.

1,3

0

Van Hanswijkstraat

6,5m

5,0m

2,0m

5,0m

Totaal: 18,5m

principe profiel: Van Hanswijkstraat
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Als het scherm akoestisch gezien lager kan dan willen
we het uiteraard lager, rekening houden met de wens dat
abrupte overgangen niet wenselijk zijn. We wensen dan
lagere schermen omdat we van mening zijn dat schermen
een ongewenste visuele barrière vormen.
Ook voor de overige straten die die direct grenzend aan
de spoorlijn, zoals de Vogelkerslaan, de Lijsterbeslaan en
gedeeltes van de Eikenlaan en de Middelstebaan kiezen
we voor bovengenoemde maatregelen.

voorgevel woning

Om de maat van het scherm iets te drukken stellen we
een groene voet (talud max 1:2 bij voorkeur flauwer) voor.
Middels beplanting op het talud wordt de maat van het
scherm verder verkleint.

2,8

0,8
0

Van Den Wijghaertstraat

10,0m

principe profiel: Van den Wijghaertstraat

6,0m

23,5m

Totaal: 39,5m

3,0m

2,0m
2,0m

2,0m

2,0m

2,0m

2,0m

wensbeeld spoorwegovergang Boslaan

2,0m

wensbeeld spoorwegovergang De Bréautélaan

2,0m
1,0m

wensbeeld spoorwegovergang Lekkerbeetjenlaan

1,5m

wensbeeld spoorwegovergang John F. Kennedylaan

2,0m

2,0m

Hoofdkeuze 2
Op de plekken waar routes de spoorwegen kruisen is het
beeld van het spoor zeer bepalend. We kiezen voor kwalitatief aantrekkelijke overgangen die de continuïteit van de
dwarsverbinding niet mag verstoren.
Ruimtelijke uitwerking
De spoorwegovergangen en routes hebben allen een verschillend karakter. We willen dat de spoorwegovergangen
een bijdrage leveren aan de route. Ieder overgang kan een
verhaal vertellen over de “bestemming”. De overgangen
willen we vormgeven als een soort poorten. Vught is veel
poorten rijk. Die poorten vertellen een verhaal over de
bestemming.
Normaliter worden schermhoogtes bij overgangen getrapt afgebouwd vanwege het gewenste zicht vanuit de
trein. Dat getrapte beeld vinden we ruimtelijk gezien
vreemd. We kiezen er hier voor een soort “poorten” te
maken door het geluidscherm te beëindigen met twee penanten. Aanvullend hierop kan het deel van het scherm
dat normaliter getrapt wordt gerealiseerd transparant
worden uitgevoerd bijvoorbeeld als een hekwerk. Op
die manier is het uitzicht gegarandeerd en ontstaat een
poortachtige spoorweg overgang.
Het scherm kan groen en gesloten zijn tot aan het punt
waar globaal de rooilijn ligt van de panden die aan de route liggen. Zo houden we doorzicht over de route.

ongewenst beeld van een getrapte overgang bij een
geluidswal

De Vughtse Heide

De IJzeren Man
Fusilladeplaats
Nationaal monument
kamp Vught
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Centrum Vught

spoorwegovergangen ieder met een eigen karakter

20m

Vught is veel poorten rijk:

Kasteel Maurick, Vught

Isabella Kazerne, Vught

Kentalis, Vught

Poort Landgoed Eik en Ven , Vught

Landgoed Jagerbosch, Vught

Huize Muyserick, Vught

kijkhoogte vanuit de trein

Hoofdkeuze 3

Hoofdkeuze 4

De wijze van inpassing van schermen die niet ervaren
kunnen worden vanuit de openbare ruimte willen we bepalen in overleg met de direct aanwonenden. Zij zijn immers de enigen die het scherm ervaren. Daarbij vinden
we wel dat er dat er enige afstemming moet plaats vinden
in de hoogte en uitstraling omdat anders het beeld vanuit
de trein te onrustig en gefragmenteerd zou worden.

Vanuit het perspectief van de reiziger vinden we dat Vught
gezien mag worden.
Verder moet het beeld vanuit de trein “rustig” zijn met
behoud van zicht op de kwaliteit van onze omgeving.
Met “rustig” bedoelen we dat we geen grote afwisseling
van schermhoogtes of aan- afwezigheid van schermen
wensen.

Ruimtelijke uitwerking keuze 3
We kiezen in ieder geval voor groene schermen. We willen een dialoog met de aanwonenden over de hoogte. De
maximale doelmatige hoogte is waarschijnlijk 3 m (gezien
het akoestisch onderzoek).

Ruimtelijke uitwerking
De maximale hoogte is 3 m (gezien het akoestisch onderzoek) Deze hoogte is niet te hoog voor een treinreiziger, zo worden de bomen en de kappen van de woningen nog ervaren. Zicht in de achtertuinen wordt hierdoor
tegengegaan.
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