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1 Inleiding
Aanleiding en doel

Achtergrond

Status van de visie

In Vught spelen enkele grote infrastructurele projecten te
weten het Programma Hoogsfrequent Spoor (PHS) en
de aanpak van de N65. Daarnaast spelen er in beginsel
maatregelen op langere termijn die landelijk voortkomen
uit het geluidssaneringsprogramma (MJPG).

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.

Met deze gebiedsvisie geeft de gemeente Vught aan hoe
ze de inpassing de N65 in zijn omgeving ziet. Het door
RWS/Antea gemaakte verkeersontwerp is daarbij als basis genomen.

Indien een gemeente beschikt over een eigen ruimtelijke
gebiedsvisie, een stedenbouwkundige landschappelijke
visie ten aanzien van de inpassing van de infrastructuur
en de daarbij behorende geluidschermen, dan kan de gemeente deze inbrengen in de dialoog met andere partijen
zoals RWS en de provincie. Met deze gebiedsvisie legt
de gemeente Vught haar beeld neer vanuit het ruimtelijk
perspectief.

Om de geluidsbelasting terug te brengen zijn er 3 typen
maatregelen mogelijk. Te weten:
1. aan de bron, bijvoorbeeld door het aanbrengen van
“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 de N65 zijn, ten tijden van het opstellen van deze
visie, nog geen berekeningen gemaakt. De gebiedsvisie
voor de N65 gaat uit van de laatste ontwerptekening van
RWS wat betreft het verkeersontwerp. In dat beeld zijn wel
voorlopige locaties voor geluidsschermen opgenomen.

Als de gemeentelijke gebiedsvisie is vastgesteld zal de visie onder ander 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.
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 in de verdere besluitvorming en gesprekken rondom
het definitieve ontwerp.

Totstandkoming en participatie

Leeswijzer

De gebiedsvisie is opgesteld door een kleine ambtelijke
werkgroep en bureau LOS stadomland. Er hebben tussentijdse gesprekken plaatsgevonden met RWS. Op 13 april
heeft een druk bezochte bewonersavond plaatsgevonden.

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.

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. Tegelijkertijd zijn er ook bewoners
(die met hun achtertuin gelegen zijn aan de N65) die vaak
juist wel hoge(re) schermen willen om maximale geluidbescherming te krijgen.
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verkeersstructuur Vught (bron: structuurvisie Vught)

groenkaart Vught (bron: structuurvisie Vught)

2 Analyse van de situatie en context
Beleid
Het nadenken over de verbetering van de N65 speelt al
even. De gemeente Vught is met Rijkswaterstaat (RWS) in
gesprek over het ontwerp en de inpassing. De gemeente
heeft voor de N65 in eerdere beleidsdocumenten reeds
haar ambitie bepaald. In dit kader zijn 2 beleidsdocumenten relevant. Voorts bestaat er een visie voor het oostelijk
deel van de N65 met betrekking tot inpassen van geluidschermen1. De gebiedsvisie N65 sluit hier op aan.
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Jelle Rijpma Advies (juni 2015). ‘Quality of life’ aan de N65
noord, Visie N65 noord: Stedenbouwkundige visie & de ambitie
voor geluidbeschermingsmaatregelen
1

sferen verkeerstructuur Vught (bron: structuurvisie Vught)

Structuurvisie Vught, Eén Vught
In de structuurvisie heeft de gemeente zowel beleid neergelegd over de functionele, verkeerskundige kant van de
N65 als ook de ruimtelijke kant. De gemeente zet in op
sterkere verbindingen over de N65 heen en op een “positief” beeld.

Kader Ruimtelijke kwaliteit N65
In dit document worden de ruimtelijke ambities voor
de N65 van Vught tot Haaren benoemd. Het gaat om
8 kernkwaliteiten. In de gebiedsvisie nemen we deze
kernkwaliteit uiteraard als ambitie. In het hoofdstuk waar
we onze ambitie en keuzes uiteen zetten maken we nog
expliciet hoe de kernkwaliteiten vertaald zijn.

“Het maken van keuzes in de vormgeving staat niet op zichzelf, maar hangt ook af van de keuzes die gemaakt worden
ten aanzien van het spoor. Een al dan niet verdiepte ligging
van het spoor ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven heeft gevolgen
voor de mogelijkheid om de N65 (gedeeltelijk) verdiept aan
te leggen. 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. Bij een verdiepte ligging past een flauw
talud het beste, gecombineerd met gebiedseigen aanplant,
bijvoorbeeld in de vorm van rododendrons als een verwijzing
naar het landgoederengebied. Daar waar de N65 weer op
maaiveld is, wordt de bomenstructuur, afgewisseld met doorzichten, versterkt. Ruimtelijke kwaliteit gaat echter verder
dan het behouden of versterken van groen. Het heeft ook te
maken met historische verbindingen en doorzichten over de
N65 heen. De N65 maakt onderdeel uit van de landgoederenstructuur. Geluidsschermen passen niet bij de gewenste
landgoederensfeer. Geluidsbeperking zal indien noodzakelijk
in eerste instantie via bronmaatregelen moeten worden aangepakt. Een verdiepte ligging met een flauw talud past ook
in dat opzicht goed in het beeld. Alternatieve maatregelen
zullen bij de ontvanger moeten plaatsvinden.’’

Continuïteit van de N65 & kruisende verbindingen
(door- en overzicht in de lengterichting)
Kernkwaliteit 1:
doorgaande lijn met een continu profiel:
Kernkwaliteit 2:
de kruisende verbindingen als continue lijnen
Ongedeelde ruimte (overzicht in de dwarsrichting)
Kernkwaliteit 3:
overzicht in het dwarsprofiel van de N65
Kernkwaliteit 4:
overzicht in het dwarsprofiel van de kruisende
verbindingen
Het groene en lommerrijke karakter
Kernkwaliteit 5:
begeleiding van de N65 met laanbomen (eiken)
Kernkwaliteit 6:
groene flanken: bermen, hagen, tuinen
Oriëntatie en stramien bebouwing
Kernkwaliteit 7:
bebouwing met de voorkant naar de weg in een gevarieerd stramien
Variatie en ‘parels’ in het landschap langs de N65
Kernkwaliteit 8:
de variatie in landschap, panorama’s en monumenten
langs de N65

Vught wordt door verschillende infrastructurele lijnen doorsneden (Bron: structuurvisie Vught)

De huidige ruimtelijke kwaliteit

Het wegontwerp en de gevolgen

De N65 loopt in het plangebied hoofdzakelijk door de
dorpskern van Vught. Bijgaand beeld geeft een typering
van de sferen en kwaliteiten die de weg ontmoet.

De basis voor deze gebiedsvisie is het huidige wegontwerp (d.d. Anteagroup).
Onderstaand wordt in een serie beelden het effect van het
wegontwerp op het huidige beeld en de beleving zichtbaar gemaakt. Het wegontwerp is als het ware uiteengelegd in enkele aspecten om inzicht te geven in het ruimtelijk effect.

Door de reconstructie van de N65 zal het zicht vanaf de
weg naar de omgeving en omgekeerd uiteraard ook wijzigen. Bijgevoegd beeld geeft een inschatting van de zichtruimte die een automobilist in de huidige situatie heeft
en in de nieuwe situatie met en zonder schermen. De
zichtruimte wordt veel beperkter. De weg wordt daarmee
anoniemer.
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overgang
De Bréautélaan
Martinilaan

overgang
John F. Kennedylaan
Helvoirtseweg

spoorwegovergang

overgang
De Bréautélaan
Martinilaan

overgang
John F. Kennedylaan
Helvoirtseweg

spoorwegovergang

kruispunt
Boslaan
Vijverbosweg

sferenkaart N65

toekomstig verloop N65
huidig verloop N65

kruispunt
Boslaan
Vijverbosweg

huidig- en toekomstig verloop N65

toekomstig verloop N65
huidig verloop N65

middenberm van ontwerp Antea in combinatie met positie bestaande weg. De nieuwe berm is vaak smaller dan de bgestaande berm (terwijl de
totale weg ook vaak smaller is). Op dit moment is de middenberm erg karakteristiek voor het huidige aantrekkelijke wegbeeld.

verbredingen richting de verschillende afslagen in ontwerp Antea

Het traject kent een grote afwisseling van verdiepte en minder verdiepte stukken. Ook kent het een afwisseling van wel of geen schermen.
Samen brengen ze de eenheid in het beeld van de weg in gevaar.

een afwisselend gebruik in de flanken in ontwerp Antea.

minimale kap bomen in Antea variant

mogelijk te slopen gebouwen

grondverwerving en de mogelijk te slopen gebouwen in Antea variant

huidige zichtsituatie

zichtsituatie Antea zonder schermen

zichtsituatie bij 2,5 meter hoge schermen
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zichtgevolgen van de verschillende scenarios

Verschillende manieren van kijken:
Bouwstenen en Concepten

u
b

u
b

s
u
b

vught centrum

hek

wegvlak

talud

brug

wegvlak
wegvlak

taludtalud

brugbrug

bouwstenen weg

pylonen brug
pylonen
pylonen
brugbrug

afwatering
afwatering
afwatering
keerwand

keerwand
keerwand

Het gaat om de volgende perspectieven:
Het buren perspectief
Het lokale perspectief
Het regionale perspectief

villa’s
villa’s
villa’s
insituten
insituten
insituten kerk
kerkkerk
lunet
lunetlunet

wegvlak

lage haag

bossages
aanlanding van de brug
aanlanding
van van
de brug
aanlanding
de brug

lagelage
haaghaag

bossages
bossages

hek hek

groen

groen
groen
straatverlichting
straatverlichting
straatverlichting

geluidsscherm
geluidsscherm
geluidsscherm
verkeersborden

wegvlak
wegvlak

verkeersborden
verkeersborden
pechhaven/vluchtstrook
pechhaven/vluchtstrook
pechhaven/vluchtstrook
opsluitband
opsluitband
opsluitband

krusiingsvlak & verkeerslichten
krusiingsvlak
& verkeerslichten
krusiingsvlak
& verkeerslichten

groene middenberm

wegvlak

belijning

groene
groene
middenberm
middenberm
verlichting
verlichtingvangrail
verlichting
vangrail bomen
vangrail
bomen
bomen

wegvlak
wegvlak

belijning
belijning

bushalte
bushalte
bushalte groene ziijberm
groene
ziijberm
groene
ziijberm
entree bushalte
entree
bushalte
entree
bushalte

fietsroute
fietsroute
fietsroute
autoroute
autoroute
autoroute
wandelroute

wandelroute
wandelroute
bomen
bomen
bomen sloot
slootsloot
hoge haag
hogehoge
haaghaag

Concepten
Er zijn enkele concepten ontwikkelt die op een verschillende wijze laten zien hoe we met de weg en inpassing
ervan en geluidschermen zouden kunnen omgaan. Deze
concepten moeten gelezen worden als een oefening of
onderzoek waarin onderzocht wordt welke “belangen” er
spelen bij de inpassing. Per “belang” is er als het ware
één perspectief gekozen, daarmee zijn de concepten wat
extreem omdat ze één perspectief centraal stellen.
Ieder concept gebruikt de potentiele bouwstenen dus op
een andere en geheel eigen wijze.

vught centrum

vught centrum

woningen
woningen
woningenbedrijven
bedrijven
bedrijven

Bij het onderzoek naar de bouwstenen worden ook bouwstenen benoemd die in (zouden kunnen) grijpen in het
wegontwerp. Zoals gezegd sluiten we in de gebiedsvisie
aan op het laatste wegontwerp (dd. PM Anteagroup).
Desalniettemin is het inzicht bieden in de bouwstenen
voor het ontwerp zinvol.

s s

Bouwstenen
Voordat we een stap maken naar onze ambitie en hoofdkeuzes hebben we in beeld gebracht welke bouwstenen
in theorie gebruikt kunnen worde n in het ontwerp van
een weg. Dit zijn dus de verschillende onderdelen in het
wegontwerp die samen het beeld van de weg bepalen. We
lichten de bouwstenen toe in de vorm van een afbeelding
die laat zien welke bouwstenen er zijn voor de “weg”, de
“flank” en de “omgeving”

hoge haag

bomen
sloot

wandelroute

autoroute

fietsroute

bushalte
groene ziijberm
entree bushalte

belijning

wegvlak

verlichting
vangrail
bomen

groene middenberm

krusiingsvlak & verkeerslichten

opsluitband

pechhaven/vluchtstrook

verkeersborden

geluidsscherm

straatverlichting

groen

bossages

lage haag

villa’s
insituten
kerk
lunet

Haag
Hekwerk
Poort entree
Wal
Tuin
Park
Losse (woon)gebouwen
Geschakelde (woon)gebouwen
Landmarks
Zichtlijnen

bomen
sloot
hoge haag

wandelroute

autoroute

fietsroute

bushalte
groene ziijberm
entree bushalte

belijning

wegvlak

verlichting
vangrail
bomen

groene middenberm

krusiingsvlak & verkeerslichten

opsluitband

pechhaven/vluchtstrook

verkeersborden

geluidsscherm

straatverlichting

groen

bossages

lage haag

villa’s
insituten
kerk
lunet
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woningen
bedrijven

aanlanding van de brug

hek

talud

brug
pylonen brug

afwatering
keerwand

aanlanding van de brug

hek

talud

brug
pylonen brug

afwatering
keerwand

bouwstenen privé
bouwstenen flanken

flanken
flanken

privé
privé
flanken
flanken

vught centrum
vught centrum

s
s

u
u

b
b

NIMFY
- zwaartepunt op versterken barrieres (schermen tbv geluid en hagen tbv privacy)
- smal wegprofiel N65
- inrichting flanken passend bij de lokale situatie

Het buren perspectief

transparante schermen met zicht naar overkant

smal wegvlak
binnen keermuur

profielen van het buren perspectief concept

functioneel profiel voor fiets en of auto

hoge dichte schermen

kaart van het buren perspectief concept: minimale ruimte voor de weg, de flanken vrij invullen

hoge dichte schermen

Inmiddels weten we uit de burgerconsultatie dat er juist
ook aanwonenden zijn die erg gehecht zijn aan het uitzicht. Overwegend zijn dat de bewoners die met het gezicht naar de N65 wonen.

inrichting aansluitend op wensen aanwonenden

In het hier geschetste perspectief zijn we er vanuit gegaan dat de weg door de meesten als hinderlijk wordt
ervaren en dat zij deze het liefst zo compact en onzichtbaar mogelijk willen maken. Vanuit het buren perspectief is het gewenst de flanken van de weg zo ruim mogelijk te houden en de inrichting zoveel als mogelijk af te
stemmen op hun individuele wens.

smal wegvlak
hoge erfafscheiding voor maximale privacy

Het buren-perspectief kiest het belang van de direct
aanwonenden, de buren van de N65. De weg is voor
de aanwonenden hun voor- of achtertuin. Uit ervaring
weten we dat aanwonenden van spoorwegen of grote
verkeerswegen zeer uiteenlopende meningen hebben
over de leefkwaliteit aan deze infrastructuur. Waar de
één graag de weg niet wil “zien, horen of ruiken” is de
ander gehecht aan het uitzicht.

overruimte flanken gebruiken
voor vergroten tuinen

EEN VUGHT
- zwaartepunt op relatie over de weg heen (lage schermen, maximaal zicht naar overkant)
EEN VUGHT
- inrichting flanken aansluitend op de aangrenzende Vughtse sfeer
- zwaartepunt op relatie over de weg heen (lage schermen, maximaal zicht naar- smal
overkant)
wegprofiel N65
- inrichting flanken aansluitend op de aangrenzende Vughtse sfeer
- brede bruggen verbinden doorgaande structuren
- smal wegprofiel N65
- brede bruggen verbinden doorgaande structuren

Het lokale perspectief

smal wegvlak

inrichting aansluitend op directe
omgeving (bijvoorbeeld landgoederensfeer)
route loopt over landgoed

lage schermen (<1,20 m) ivm uitzicht.
Ingepast mei meidoornhaag

inrichting aansluitend op directe
omgeving (bijvoorbeeld boswonen)

lage schermen (<1,20 m) ivm uitzicht.
Ingepast mei meidoornhaag

fietsstraat
lage schermen (<1,20 m) ivm uitzicht.
Ingepast mei meidoornhaag

inrichting aansluitend op directe
omgeving (bijvoorbeeld boswonen)

smal wegvlak

lage hagen als erfafscheiding

UGHT
tepunt op relatie over de weg heen (lage schermen, maximaal zicht naar overkant)
ting flanken aansluitend op de aangrenzende Vughtse sfeer
wegprofiel N65
bruggen verbinden doorgaande structuren

fietsstraat

lage schermen (<1,20 m) ivm uitzicht.
Ingepast mei meidoornhaag

lage hagen als erfafscheiding

Het lokale perspectief stelt het belang van de inwoners
van Vught centraal. Deze wil vooral dat de weg soepel
oversteekbaar, het geen visuele barrière is en dat het geluid in alle situaties maximaal aan de bron wordt beperkt.
Dat houdt in dat de nadruk ligt op de continuïteit van de
dwarsrelaties én dat de “de overkant” niet volledig door
schermen aan de het zicht mag worden onttrokken. Vanuit
het lokale perspectief moeten de flanken van de N65 vooral
een functie hebben voor Vught als geheel. Uiteraard is het
belangrijk dat de weg er goed uitziet maar dan is zeker
geen hoofdzaak vanuit het lokale perspectief.

1- lage schermen
of geen schermen
(max 1,5 meter)

inrichting aansluitend op directe
omgeving (bijvoorbeeld landgoederensfeer)
route loopt over landgoed

Lengterichting: mag afwissel

brede bruggen met overruimte
ue

hiq

1- lage schermen
of geen schermen
(max 1,5 meter)

smal wegvlak

lage schermen (<1,20 m) ivm uitzicht.
Ingepast mei meidoornhaag

inrichting aansluitend op directe
omgeving (bijvoorbeeld boswonen)

lage schermen (<1,20 m) ivm uitzicht.
Ingepast mei meidoornhaag

lage hagen als erfafscheiding

fietsstraat

brede bruggen met overruimte

smal wegvlak met keerwanden

kaart van het lokale perspectief concept

inrichting aansluitend op directe
omgeving (bijvoorbeeld landgoederensfeer)
route loopt over landgoed

/c
en
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brede bruggen met overruimte

2- schermen op de weg
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smal wegvlak met keerwanden

Lengterichting: mag afwisselend zijn.
smal wegvlak met keerwanden

profielen van het lokale perspectief concept

vo
3- n
o

2- schermen op de

smal wegvlak met keerwanden

Het regionale perspectief

1- lage schermen
of geen schermen

st.
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v
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C

1- lage schermen
of geen schermen

2- schermen op afstand

Lengterichting: continuiteit

kaart van het regionale perspectief concept

eventuele keerwand in samenhang
met schermen ontwerpen

profielen van het regionale perspectief concept

flauwe taluds (1:2) bij verdiept ligging

profielen van het regionale perspectief concept

laag scherm (ivm uitzicht vanuit auto)
ingepast met meidoornhaag

dwarslijnen ondergeschikt
ranke brug, bruggen in samenhang met elkaar
ontworpen

brede zijberm met bomen

brede middenberm met bomen

laag scherm (ivm uitzicht vanuit auto)
ingepast met meidoornhaag

Het regionale perspectief stelt vooral de weggebruiker centraal. Deze bevindt zich op de mooiste laan van
Brabant en wil een fraai vormgegeven weg met een zo
constant mogelijk beeld. Vanuit dat perspectief is het ook
wenselijk om de omgeving te kunnen zien. Vanuit het regionale perspectief moeten de bruggen over de N65 of
de oversteekplaatsen zo veel mogelijk afwezig of onopvallend zijn.

MOOISTE LAAN VAN BRABANT
- continuiteit in profiel
- zwaartepunt op uitzicht vanaf de weg (lage schermen, maximaal uitizicht))
- breed wegprofiel N65 met groene (midden)bermen met bomen
- bruggen en dwarsrelaties: subtiel en ondergeschikt.

Lengterichting: con

Hoofdkeuze 6 Vughtse Bruggen
2,5 m hoog scherm

Hoofdkeuze 5 langzaam verkeer heeft de ruimte
1:1

Hoofdkeuze 2 op een wal

hoofdkeuze 1 lage schermen

min. ruimte in flanken

Hoofdkeuzebeeld
2 op een wal
Ongewenst

2,5 m hoog scherm
2,5 m hoog scherm
2,5 m hoog scherm

Glazen scherm N65
1:1

1,5 m hoog
1:2

1:2

Hoofdkeuze 11 lage
lage schermen
schermen
Hoofdkeuze
2,5 m hoog scherm

1:1

1:2

1:2

1,5 m hoog scherm
1,5 m hoog scherm

ongewenst beeld van hoge schermen (schanskorf of glas)

breedte talud variabel aan de hand van
diepte weg en ruimtelijke mogelijkheden

Hoofdkeuze 22 op
op een
een wal
wal
Hoofdkeuze
1,5 m hoog
1,5 1m
:2 hoog
1:2

Hoofdkeuze 3 parkachtig
1:1
1:1

1:1
1:1

1:2
1:2

breedte talud variabel aan de hand van
breedte
talud
aan mogelijkheden
de hand van
diepte weg
envariabel
ruimtelijke
diepte weg en ruimtelijke mogelijkheden

Hoofdkeuze 4 sterke dwarsrelaties

19
breedte talud variabel aan de hand van
diepte weg en ruimtelijke mogelijkheden

1:2
1:2

1:2
1:2

1:1 1:1

Op de plekken waar een scherm komt wordt deze dus
nog 50 centimeter bovenop de aarden wal van 1 meter.
De schermen worden uitgevoerd in schanskorf.

min. ruimte in flanken

1:1 1:1

We kiezen er voor om het scherm te plaatsen op een lage
aarden wal. De reden hiervoor is 2-ledig. Hiermee bereiken we dat het scherm beter ingepast wordt en groen van
uitstaling kan zijn. Hiermee bereiken we ook dat op plekken waar geen scherm nodig is er een continu element is
dat de weg begeleidt dat de identiteit van de N65 gaat bepalen. Daarnaast vorm de wal een kleine buffer tussen de
“flank” en de weg wat prettig is voor het langzaamverkeer.

1:2

1:1

We kiezen er voor dat – voor zover er geluidschermen
noodzakelijk zijn – deze niet hoger zijn dan 1,50 boven
het Vughtse maaiveld. Zo is er zicht over de weg naar de
andere zijde en is er enig zicht voor de weggebruiker op
de omgeving.

1:1

1:1

Hoofdkeuze 1 lage schermen

1,5 m hoog1,5 m hoog scherm
1:2

Basissituatie N65
N65
Basissituatie

1:2

1:1

In dit hoofdstuk geven we onze ambitie weer voor de
ruimtelijke inpassing van de N65 en de eventueel noodzakelijke geluidschermen. Wat betreft geluidschermen zijn
we van mening dat eerst maatregelen aan de bron getroffen moeten worden, zoals stil asfalt of geluidsabsorberende wanden, voordat schermen überhaupt overwogen
moeten worden. Een geluidscherm is in eerste instantie
puur functioneel om het geluidniveau terug te dringen.
Ruimtelijk vormen schermen meestal een versterking van
de barrière die een weg vaak van zich zelf al is.

1:2

1:1

3 Onze ambitie, deHoofdkeuze
hoofdkeuzes
1 lage schermen

breedte talud variabel aan de hand van
breedte
talud
aan mogelijkheden
de hand van
diepte weg
envariabel
ruimtelijke
diepte weg en ruimtelijke mogelijkheden

hoofdkeuze 2 op een wal

Hoofdkeuze 33 parkachtig
parkachtig
Hoofdkeuze
1:2

1:2

1:1

1:1

1:2 de hand van
breedte talud1:1variabel aan
diepte weg en ruimtelijke mogelijkheden

1:1

breedte talud variabel
1:2 aan de hand van
diepte weg en ruimtelijke mogelijkheden

breedte talud variabel aan de hand van
diepte weg en ruimtelijke mogelijkheden

Hoofdkeuze 3 parkachtig
De flank willen we zo groen mogelijk maken omdat dat
past bij het beeld van Vught. Dat beeld hoeft en kan in
de dorpskern geen laan zijn omdat daar niet over de volledige lengte voldoende ruimte voor is. In het landelijk gebied wordt de N65 begeleidt door een laan met middenberm. In de dorpskern is het beeld meer parkachtig, dus
met lossere beplanting. Door beplanting op de aarden
wallen te plaatsen wordt de parkachtige sfeer versterkt.
Beplanting die aansluit op de landgoederensfeer, zoals
Rhodondendrons, genieten hierbij de voorkeur. Waar mogelijk willen we bestaande bomen behouden.

De bruggen zijn maatwerk en hebben een hoge architectonische waarde. Ze horen bij Vught. De dekken zijn voldoende breed zodat de dwarsrelatie goed tot zijn recht
komt. Ook het nachtbeeld van de bruggen draagt bij aan
de beleving van de weg en omgeving.

Hoofdkeuze 4 sterke dwarsrelaties

hoofdkeuze 3 parkachtig

Hoofdkeuze 4 sterke dwarsrelaties
1:1

1:2

1:1

1:2

1:2

1:2

Hoofdkeuze 5 langzaam verkeer heeft de ruimte
Hoofdkeuze
5 langzaam
hoofdkeuze
4 sterke dwarsrelaties

verkeer heeft de ruimte

1,5 m hoog
1:2

1:1

1:2

1:1

Het is onze ambitie dat ook de knoop N65-BoslaanVijverbosweg voor langzaam verkeer oversteekbaar wordt.
Dit is in het huidige wegontwerp niet voorzien.

Hoofdkeuze 3 parkachtig

1:1

De dwarsrelaties over de weg heen moeten zo soepel
mogelijk zijn. De bruggen zijn herkenningspunten, zowel voor de weggebruiker van de N65 als de passant over
de dwarsrelatie. De bruggen worden daarom bijzonder
vormgegeven en laten Vught zien.

Hoofdkeuze 3 parkachtig

1:1

Hoofdkeuze 4 sterke dwarsrelaties, Vughtse
bruggen

breedte talud variabel aan de hand van
diepte weg en ruimtelijke mogelijkheden

min. ruimte in flanken

min. ruimte in flanken

Ongewenst beeld
1:1

min. ruimte in flanken

2,5 m hoog scherm

Ongewenst beeld
2,5 m hoog scherm

1:2

1:1

1,5 m hoog
1:2

min. ruimte in flanken

2

1

Hoofdkeuze 5 langzaam verkeer heeft de ruimte
Extra geluidswerende voorziening

Hoofdkeuze 5 langzaam verkeer heeft de
ruimte

1,5 m hoog

nkelijk (+ aanliggend voetpad)

2,5 m geluidswerende
voorziening

+ aanliggend voetpad)

etpad

1,5 m hoog
1:2

1:2

min. ruimte in flanken

1:2

1:1

1:1

1:1

min. ruimte in flanken

hoofdkeuze
5 langzaam
verkeer heeft de ruimte
Ongewenst
beeld
2,5 m hoog scherm

*

*

De flank is maximaal bereikbaar voor langzaam verkeer.
Soms wordt de langzaamverkeersroute gecombineerd
met een ontsluitingsroute voor aanliggende woningen.
De flank langs de N65 moet ook zoveel mogelijk contact
maken met de directe omgeving, dat houdt bijvoorbeeld
in dat we ter hoogte van het park Eikenheuvel graag zien
dat deze ruimte toegankelijk wordt.

G

Hoofdkeuze 6 Zichtbaar en beleefbaar
maken van de bijzondere Vughtse plekken

*

Hoofdkeuze 6 Vughtse Bruggen

De bijzondere kwaliteit van deze plekken willen we zichtbaar houden vanaf de N65 en we willen dat de sfeer van
deze bijzondere plekken door loopt tot aan de N65. Zo
bereiken we dat de fietser 1en/of
voetganger niet alleen
:2
naast de N65 fietst op loopt maar zich ook begeeft in deze
bijzondere Vughtse plekken.

1:2

1:1

1:1

Aan de N65 ligt een aantal bijzondere plekken zoals
park Eikenheuvel, het lunet en de villa’s Peterhof en
Craijenstein. Ook is de kerktoren van de Lambertuskerk
in het verlengde van de Helvoirtseweg zichtbaar.

hoofdkeuze 6 Zichtbaar en beleefbaar maken van de bijzondere Vughtse plekken

Glazen scherm N65
2,5 m hoog scherm
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4 Ruimtelijke uitwerking van de hoofdkeuzes
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Centrum Vught
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overgang
John F. Kennedylaan
Helvoirtseweg
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De IJzeren Man
Nationaal monument
kamp Vught

visiekaart ter hoogte van Boslaan en Vijverbosweg

Knoop N65 – Vijverbosweg – Boslaan
Komende vanuit de richting Tilburg wordt de N65 begeleid door flinke eiken. De N65 vormt hier een statige
laan. Net voordat de weg de bebouwde kom van Vught
binnen komt doorkruist de weg een bosrijk gebied. Dit
bosrijke karakter willen we de bebouwde kom van Vught
intrekken tot en met de gelijkvloerse kruising Boslaan
– Vijverbosweg.
De N65 ligt op maaiveld. Hier zullen waarschijnlijk op
enkele plekken geluidschermen moeten komen. Er speelt
een nadrukkelijk dilemma voor woningen die met hun
voorzijde aan de N65 liggen of juist met hun achterzijde.
Globaal gesproken wensen bewoners met de voorzijde
naar de N65 geen of een minimaal scherm, hun huizen
zijn goed geïsoleerd. Bewoners die met de achterzijde
naar de weg zijn gekeerd willen juist wel een scherm/wal
om geen last te hebben van geluid in hun tuinen.

Vanuit de gebiedsvisie wensen we continuïteit in het
wegbeeld aan beide zijden omdat dit tot een evenwichtig
en rustig wegbeeld geeft. 2 opties zijn hier voorstelbaar:
1. er komt geen wal/scherm aan de zuidzijde van de
weg. Er komt wel een wal/scherm aan de noordzijde
maar dan zover mogelijk van de weg af zodat deze
aansluit op het beeld van het aangrenzende bosgebied. Hierdoor wordt het wegbeeld niet/minimaal
beïnvloedt.
2. er komt aan beide zijden een scherm in een zelfde
beeld als verder oostelijk: een laag scherm (zo mogelijk) geplaatst op een wal.
Er moet voorts voldoende ruimte bestaan voor de woningen aan de zuidzijde dat zij soepel hun perceel kunnen verlaten, het huis goed bereikbaar is.

overgang
De Bréautélaan
Martinilaan

overgang
John F. Kennedylaan
Helvoirtseweg

spoorwegovergang

overgang
De Bréautélaan
Martinilaan

overgang
John F. Kennedylaan
Helvoirtseweg

spoorwegovergang

kruispunt
Boslaan
Vijverbosweg
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toekomstig verloop N65

kruispunt
Boslaan
Vijverbosweg

huidig verloop N65

toekomstig verloop N65
huidig verloop N65

de invloed van taluds op het langsprofiel

Fusilladeplaats

*
visiekaart ter hoogte van lunet en De Bréautélaan

*

Het traject tussen de Boslaan –
Vijverbosweg en de Helvoirtseweg
Ongeacht of geluidbescherming noodzakelijk is willen
we dat de weg begeleid wordt door een laag walletje. Dit
geeft continuïteit aan het wegbeeld. Op de wal staat een
laag scherm uitgevoerd als schanskorf. De totale hoogte
van wal en scherm is max. 1,50 zodat er zicht overheen
bestaat gezien vanuit de flank.
Op het moment dat de weg zakt, wordt het talud aan de
wegzijde langer. Dat langere talud biedt ruimte om beplanting aan te brengen. Daarbij denken we bijvoorbeeld
aan rhodondendrons en krentenboompjes wat past bij
het karakter van Vught en bij het landgoedachtige karakter
van de omgeving. In de flanken worden zoveel als mogelijk bestaande bomen gehandhaafd en worden er nieuwe
bomen geplant. Aan beide kanten van de weg is een route
voor langzaam verkeer aanwezig.
Bij het dalen kan niet volledig een talud ontstaan omdat
er onvoldoende ruimte is. Waar de ruimte onvoldoende
is, is een muurtje aanwezig dat een hoogte heeft van ca
10cm tot ca 3,15 m hoog. Het muurtje wordt afgedekt
met een “sloof” of “stenen rand”. Waar het muurtje niet
aanwezig is, willen we dat de “sloof” of “stenen rand”
doorloopt als een kleine rand die daarmee tevens de voet
van de aarden wal inleidt

Waar mogelijk wordt de bestaande sloot tussen privépercelen en langzaamverkeersroute gehandhaafd. Waar
de ruimte te smal wordt, zal de sloot gedempt moeten
worden en dienen er alternatieve afwateringsmaatregelen
getroffen worden. Mogelijk kan de aanleg van een vijver
(puur indicatief op kaart ingetekend) in park Eikenheuvel
de parksfeer versterken en tevens een oplossing bieden
ten behoeve van de waterretentie.
Ter hoogte van het park Eikenheuvel zou het mooi zijn als
de route niet alleen de N65 volgt maar dat de omgeving
bereikt kan worden.
Het is onze ambitie dat zo veel mogelijk van de bijzondere Vughtse kwalititeiten zichtbaar en beleefbaar zijn. Zo
zou het mooi zijn als het lunet bij de Breautélaan meer
zichtbaar zou zijn. Na de aanleg van de N65 willen we in
overleg met de eigenaar kijken in hoeverre we het lunet
vanaf de N65 zichtbaar kunnen maken, zonder de privacy
van de eigenaar aan te passen.
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*
P

Centrum Vug

P

visiekaart ter hoogte van Helvoirtseweg

Hier wijken we af van het huidig weg ontwerp. We wensen
namelijk dat de entree naar de tunnel ter hoogte van de
Helvoirtseweg zowel vanuit west of oost een gelijk beeld
heeft. Dit geeft een evenwichtiger en rustige wegbeeld en
benadrukt dat aansluiting bij de Helvoirtseweg. Komend
vanaf de A2 kan het eerder genoemde muurtje met beplante talud een bijdrage leveren aan de beleving van
Vught. Er is voldoende ruimte voor een talud. Hiervoor
zal op maaiveld een oplossing gevonden moeten worden
voor de noodzakelijke parkeerplaatsen (in de oksel N65Helvoirtseweg). De parkeerplaatsen zullen wat verspreid
moeten worden. De omgeving van de aansluiting is redelijk ruim. Vanwege de PHS en de reconstructie van de N65
zullen er naar verwachting veel grote bomen sneuvelen.
Hier moet herplant van grote bomen plaatsvinden zodat
de aansluiting snel een robuust groen beeld heeft.

De nieuwe N65 zal ten opzichte van de huidige weg iets
richting het noordelijk gelegen aangrenzende landgoed
moeten verschuiven. Hierbij is in overleg met de eigenaar van het landgoed onderzocht hoe de weg het landgoed zo min mogelijk zal raken. De bochtstraal van de
weg is hiervoor onder andere aangepast. Het blijft echter
de ambitie om een tunnel te maken met groene taluds,
waardoor de relatie met het landgoed en de rest van de
omgeving, groen en zichtbaar blijft. Bij deze ambities is
het niet te voorkomen dat de visiegrens de huidige grens
van het landgoed op een aantal plekken zal raken. Toch
geeft de toekomstvisie ook een aantal mogelijkheden
voor uitbreiding van het landgoed. Zo verschuift de John
F. Kennedylaan naar het oosten en kan de publieke ruimte
aan de zuidkant ter hoogte van oude bomen in de toekomst aan het landgoed toegekend worden. Mocht in de
uitwerking blijken dat voor de taluds en eventuele schermen te veel ruimte nodig is dan is onze wens in ieder
geval aan de zijde van de entree naar het dorp de groene
taluds te houden.
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principe doorsnede ter hoogte van hm 5100 met rechts de mogelijkheid voor een nieuwe vijver in park Eikenheuvel
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De aansluiting Vught, Helvoirtseweg

3,5

1,5

de brug en de begroeide taluds ter hoogte van De Bréautélaan

De oude routing van de N65, over de Helvoirtseweg richting de Lambertuskerk van Vught, maken we zichtbaar
door de laanbeplanting langs de Helvoirtseweg te handhaven en door te trekken tot aan de N65.

De bruggen
Zoals gezegd moeten de bruggen bijzonder worden. Het
gaat om maatwerk dat past bij de hoogwaardige kwaliteit van Vught daarom denken we aan een afwerking met
metselwerk.

baksteen als materiaal voor de bruggen

Integratie van het muurtje onderlangs het talud en het
brugontwerp moet onderzocht worden, zodat dit muurtje
en brug een totaalontwerp zijn. De dwarsroutes moeten
zo sterk mogelijk worden. We willen het laankarakter van
deze dwarsroutes zo ver mogelijk doorvoeren. De bruggen vragen tevens om een eigen lichtontwerp dat zowel
vanuit de N65 een feature is als de dwarsrelatie aanzet.
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mogelijke expressie in het metselverband van de bakstenen

zicht vanuit de auto op de brug

Extra geluidswerende voorziening
Afwijkende hoogte van geluidschermen
Onze ambitie is een continue hoogte van schermen. Voor
de woningen aan de noordzijde van de N65, die met hun
tuinen naar de weg liggen heeft dit waarschijnlijk onvoldoende effect op het geluidniveau in de tuin. Een hoger
scherm aan de weg is voorstelbaar mits deze maximaal
0,5 meter hoger wordt dan in de rest van het gebied.
Indien een hoger scherm noodzakelijk is moet onderzocht
worden een scherm te plaatsen direct op de tuingrens van
de betreffende percelen. Een scherm als onderdeel van de
tuingrens beïnvloedt het beeld van de ruimte nauwelijks.
Vaak is hier als sprake van hoge hagen. Dit moeten dan
wel begroeide geluidschermen worden.

1,5 m hoog
2,5 m geluidswerende
voorziening

1:1

1:2

extra geluidswerende voorziening langs achtergrens achtertuinen

Bus
In de schetsen van Antea is voorzien in een bushalte ter
plaatse van de kruising N65 – Boslaan/Vijverbosweg. In
de plannen is de N65 niet oversteekbaar voor fietsers en
voetgangers, waardoor busreizigers om moeten lopen.
Nader onderzocht moet nog worden wat de beste plek is
voor een bushalte. De bushaltes liggen bij voorkeur direct
tegen over elkaar en zijn makkelijke onderling verbonden
voor de voetganger en fietser.
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Hoofdkeuze 6 Vughtse Bruggen

1:1

1:2

zicht vanuit de flank op de brug en het karakteristieke woonhuis op de hoek van De Bréautélaan

Continuïteit van de routes in de flanken

Uitwerkingsvraag

De flanken van de N65 worden benut als fiets- en wandelroute. Daarnaast worden vanuit de flanken enkele aangrenzende woningen ontsloten. Aan de zuidzijde van de
N65 loopt een hoofdfietsroute die het centrum van Vught
verbindt met Helvoirt, Haaren en verder.

Met deze gebiedsvisie sluiten we aan op de visie N65 voor
het oostelijk deel. Voor de nu voorliggende gebiedsvisie
kiezen we voor een zo uniform mogelijk beeld. We menen
dat er nog afstemming tussen de beide visies nodig is
wat betreft materialisering. Zeker rondom de aansluiting
Helvoirtsweg menen we dat de nu voorliggende gebiedsvisie aanleiding geeft de visie voor het oostelijk deel te
herzien. We streven naar een beeld bij de tunnel dat aan
beider zijde gelijk is (talud met beplanting).

Ten zuiden van de N65 kiezen we voor een uniform beeld
waarbij een comfortabele breed fietspad wordt begeleid
door een stoep. Waar de flank ook benut wordt als autoontsluiting kiezen we voor een fietsstraat waarop de auto
gast is. De fietsroute sluit aan op de bestaande fietsstraat
parallel aan de N65 in het verlengde van de Helvoirtseweg.
Ook aan de noordzijde kiezen we ervoor om de flanken
van de N65 over de gehele lengte toegankelijk te maken
als wandelroute. Vanaf de Bréautélaan richting het westen
is de flank tevens een doorgaande fietsroute en fungeert
deels als ontsluitingsroute voor aangrenzende woningen.
Omdat deze route geen hoofdfietsstructuur is kan deze
route als woonstraat ingericht worden met daarnaast een
stoep.

autotoegankelijk (+ aanliggend voetpad)
fietspad (+ aanliggend voetpad)
solitair voetpad

type verkeer in flanken
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zicht vanuit de flanken op de hellende N65

Vertaling van de ambities in de gebiedsvisie
Continuïteit van de N65 & kruisende verbindingen (door- en overzicht in de lengterichting)
Kernkwaliteit 1:
doorgaande lijn met een continu profiel:

• uniforme schermen
• aarden wal
• totaal ontwerp van opsluiting van de weg, muurtje en
brug ontwerp

Kernkwaliteit 2:
de kruisende verbindingen als continue lijnen

• bijzondere bruggen
• nadruk op de dwarsrelaties

Ongedeelde ruimte (overzicht in de dwarsrichting)
Kernkwaliteit 3:
overzicht in het dwarsprofiel van de N65

• minimale schermen geven overzicht vanuit de flanken

Kernkwaliteit 4:
overzicht in het dwarsprofiel van de kruisende
verbindingen

• routes als een geheel ontwerpen, sfeer maximaal
doorzetten tot aan de N65
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Het groene en lommerrijke karakter
Kernkwaliteit 5:
begeleiding van de N65 met laanbomen (eiken)

• inzetten op parkachtig karakter
• inzetten van uniforme groene wal

Kernkwaliteit 6:
groene flanken: bermen, hagen, tuinen

• maximaal behoud van groene randen
• inzetten op parkachtige sfeer

Oriëntatie en stramien bebouwing
Kernkwaliteit 7:
bebouwing met de voorkant naar de weg in een gevarieerd stramien

• behouden en maximaal zichtbaar houden

Variatie en ‘parels’ in het landschap langs de N65
Kernkwaliteit 8:
de variatie in landschap, panorama’s en monumenten
langs de N65

• betrekken van de omgeving bij de flank van de weg
• zicht op parels versterken
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