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Ruim baan of
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De gemeente Vught wordt doorsneden door twee snelwegen (A2 en
N65) en twee spoorwegen (Eindhoven -’s-Hertogenbosch en
’s-Hertogenbosch – Tilburg). Hierdoor wordt het dorp in feite
gevierendeeld, een unieke situatie in Nederland.
Recentelijk is de A2 verbreed en voorzien van geluidsschermen die aan de dorpszijde bijna 10 meter
hoog zijn. Dit heeft grote gevolgen voor onder meer het dorpsgezicht, de mogelijkheden om van de
ene naar de andere kant van het dorp te komen en het uitzicht van bewoners. De recent geplaatste
geluidsschermen langs de A2 zijn een afschrikwekkend voorbeeld voor de drie andere
rijksinfrastructurele verbindingen die de gemeente doorkruisen. De gemeente Vught vreest dat het
Rijk ook langs de N65 en de spoorlijnen soortgelijke geluidsschermen zal plaatsen en dat bovendien
enkele spoorwegovergangen zullen verdwijnen of de wachttijden bij de spoorwegovergangen
oplopen.
Er zijn diverse scenario’s mogelijk voor aanpassingen aan de N65 en beide spoorlijnen. Hier is door
de rijksoverheid nog geen definitieve beslissing over genomen. Een kosten-batenanalyse van nieuwe
infrastructuur dient tegenwoordig volgens de OEI-systematiek (Overzicht Effecten Infrastructuur) te
worden gemaakt. Het OEI geeft antwoord op de vraag of een project maatschappelijke meerwaarde
heeft. Voor een rendabele infrastructuur moeten dus de maatschappelijke baten de kosten
overstijgen. Verder wordt de OEI-systematiek ook gebruikt om verschillende projectvarianten tegen
elkaar af te wegen en bestuurders te helpen een voorkeursbesluit te nemen. Nu lijkt in de
afwegingen vooral te worden gekeken naar criteria als kosten van aanleg, reistijd voor vervoer via
het spoor of de N65 en veiligheid. De ruimtelijk-economische gevolgen voor de gemeente Vught, haar
inwoners en de binnen de gemeente gevestigde bedrijven zijn niet onderzocht. Aan Areaal Advies is
de vraag gesteld wat de ruimtelijk-economische gevolgen zijn van deze verschillende scenario’s. Wij
zijn van mening dat de argumentatie achter kwantitatieve gevolgen aan overtuigingskracht wint
wanneer ook de kwalitatieve aspecten in kaart worden gebracht.

1.1 Wat staat Vught te wachten?
Zoals gezegd zijn er over de aanpassingen aan de N65 en de beide spoorlijnen nog geen beslissingen
genomen. Wel is in 2010 door het toenmalige kabinet besloten het Programma Hoogfrequent Spoor
uit te gaan voeren. Dit programma moet er toe leiden dat er op de drukste lijnen een patroon
gereden kan worden met 6 stoptreinen, 6 intercity's en 2 goederentreinen per uur per richting. Dit
wordt ook wel spoorboekloos reizen genoemd, of "Elke Tien Minuten Een Trein" (ETMET).
Voor Vught betekent dit dat het aantal passagierstreinen stijgt van 20 naar 24 per uur zodat er 430
passagierstreinen per dag en tussen de 64 en 150 goederentreinen per dag door het dorp gaan rijden.
Hiervoor zal er in elk geval een vierde spoor moeten worden aangelegd in het traject
’s-Hertogenbosch – Vught.
Door de intensivering van het spoor en van de N65 zal de geluidsoverlast toenemen. Om dit tegen te
gaan zijn er ruwweg twee oplossingen: geluidsschermen of (in feite alleen voor het spoor richting
Eindhoven en de N65) verdiepte aanleg.
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Beide maatregelen zullen economische effecten hebben. In dit rapport wordt met name ingegaan op
de invloed op de huizenprijzen, maar er kunnen nog meer effecten optreden, zoals:
>

Voorzieningenniveau onder druk door verminderde bereikbaarheid
Op dit moment vormt de infrastructuur al barrières in het dorp. Wanneer deze barrières groter
worden (bijvoorbeeld doordat spoorwegovergangen frequenter en langer gesloten zijn, of zelfs
verdwijnen) kan het zo zijn dat consumenten uitwijken naar voorzieningen (winkels, bedrijven,
sportvoorzieningen) die qua afstand verder weg liggen, maar sneller te bereiken zijn.

>

Aantrekkelijkheid van Vught als vestigingsplaats voor bedrijven
Bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven. Een verminderde
bereikbaarheid (en dus verhoging van reis- en transportkosten) door de barrièrevorming kan ook
bedrijven doen besluiten zich niet in Vught te vestigen of uit Vught weg te trekken.

Dergelijke effecten hebben vaak nog een versterkende werking op zichzelf en/of op elkaar. Doordat
er minder mensen gebruik maken van voorzieningen, zullen deze verdwijnen met alle gevolgen voor
de kwaliteit van de leefomgeving van dien. En wanneer bedrijven wegtrekken vermindert de
werkgelegenheid, wat ook een invloed heeft op de leefomgeving.

1.2 Onderzoeksvragen en werkwijze
De volgende onderzoeksvragen zijn gedefinieerd.
1> Kan er een relatie aannemelijk worden gemaakt tussen de waarde van onroerend goed ende
geplande aanpassingen in de rijksinfrastructuur binnen de gemeente Vught?
2> Zo ja, wat is het effect van deze relatie?
3> Wat betekent dat voor de waarde van het onroerend goed in Vught?
Om deze vragen te beantwoorden is eerst een inventarisatie gemaakt van de kengetallen rond
infrastructuur die worden gebruikt in kosten-baten-analyses. Er is gekeken hoe de zogenaamde OEIleidraad wordt toegepast en hoe deze voor de situatie in Vught gebruikt kan worden. Deze
inventarisatie is opgenomen in hoofdstuk 2.
Vervolgens is een analyse gemaakt van de woning- en bedrijvenvoorraad binnen de huidige 55 dBcontour rond het spoor. Er is binnen deze contour speciaal gekeken naar die woningen, die zicht
hebben op het spoor. Vervolgens is gekeken of bestaande kengetallen toepasbaar zijn op deze
woningen en bedrijven.
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met makelaars van drie verschillende lokale makelaarskantoren.
Hen is in eerste instantie voorgelegd welke twee opties er zijn voor wat betreft het spoor en
gevraagd wat het effect zou zijn op de waarde van de woningvoorraad in Vught. In een tweede sessie
is heel specifiek ingegaan op de waardeverandering van de woningen met zicht op de spoorbaan.
Uiteindelijk resulteerde dit in een inschatting van het effect van de inpassing van de infrastructuur
op de totale woningvoorraad.
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Artist impression van hoge geluidsschermen aan het Versterplein. Boven de huidige situatie. Bron: Gemeente Vught.
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2> Kosten van
infrastructuur
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Dat de aanleg van een snelweg of spoorlijn gevolgen heeft voor de
direct omwonenden is evident: zij zullen ongetwijfeld geluid en
trillingen ervaren, evenals een verandering in uitzicht. Ook staat als
een paal boven water dat als de direct omwonenden hinder
ondervinden van geluid, trillingen en een vermindering van uitzicht,
dat dat de waarde van hun woningen negatief beïnvloedt.
Interessant is te achterhalen hoe groot deze effecten zijn in
financiële zin.
Er zijn plannen voor een intensivering van het goederen- en personentreinverkeer, het verbreden
van sporen en snelwegen en het plaatsen van geluidsschermen die zo’n zes tot achter meter hoog
zijn ten opzichte van de woonstraten in Vught. Deze maatregelen hebben zonder twijfel
economische effecten. Veranderingen in bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid zorgen
voor een verandering van de kwaliteit van de omgeving.
Onderzocht is of er in de literatuur aanwijzingen zijn te vinden voor kwantificering van
veranderingen in vastgoedwaarde door veranderingen van infrastructuur. Waar de directe kosten
van aanleg van infrastructuur en flankerende maatregelen als geluidsschermen of fietstunnels
doorgaans eenvoudig inzichtelijk kunnen worden gemaakt, blijkt het kwantificeren van de baten en
de indirecte kosten (zoals een daling van woningprijzen) moeilijk inzichtelijk te krijgen.
In het rapport “Baten van de openbare ruimte” (2012, CROW) wordt een treffend voorbeeld gegeven
over de afweging tussen de kosten en baten van een investering in straatmeubilair: “De investering
in straatmeubilair wordt op één post, bij één partij afgeboekt. Daartegenover zijn het groepen
winkeliers en individuele burgers die de baten hebben. Soms heel concreet in de vorm van hogere
omzet, vaak veel minder concreet in de vorm van plezieriger winkelen. Al die versnipperde posten
zijn niet eenvoudig af te zetten tegen die ene concrete kostenpost .”.
Deze redenering gaat eveneens op voor het dilemma waar Rijk, Prorail en de Gemeente Vught
momenteel voor staan: de directe kosten van een investering in verdiepte aanleg van spoor en
snelweg en hoge geluidsschermen zijn eenvoudig te becijferen, terwijl de indirecte baten (of
kostenvermindering) voor omwonenden veel lastiger te becijferen zijn.

2.1 Het OEEI-programma
Het Onderzoeksprogramma Economische Effecten Infrastructuur (afgekort tot het OEEI-programma)
is medio jaren ’90 van de vorige eeuw geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken en het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het doel was drieledig:
>

Het inventariseren van de kennis over economische effecten,

>

Het bevorderen van de samenwerking tussen instituten en
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>

het ontwikkelen van een gemeenschappelijk kader van uitgangspunten, definities en
methodieken.

Met het OEEI-programma is geprobeerd om tot een methodiek te komen waarin op een
gestructureerde en objectieve wijze een overzicht kan worden verkregen van alle positieve en
negatieve effecten van verschillende varianten van investeringen in infrastructuur, afgezet tegen
een nulvariant. Het OEEI-programma was primair bedoeld om de besluitvorming rond de aanleg van
grootschalige nieuwe infrastructurele projecten van nationaal belang te verbeteren. Deskundigen
zijn het er over eens dat het OEEI-programma daadwerkelijk heeft bijgedragen aan een
systematischer en overzichtelijker manier van het presenteren van de verschillende effecten.

2.2 Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI)
Het OEEI-programma leidde ertoe dat in het jaar 2000 door de Tweede Kamer de zogenaamde OEILeidraad werd vastgesteld: een Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI). Dit werd dé leidraad voor het
uitvoeren van maatschappelijke kosten-baten analyses voor nieuwe, grootschalige
infrastructuurprojecten.
Een OEI is gebaseerd op een kosten-batenanalyse, maar is meer dan alleen een overzicht van in geld
uitgedrukte effecten. In het overzicht staan, naast de kosten van aanleg en onderhoud, de effecten
van het project op bereikbaarheid, veiligheid, natuur en milieu. Een OEI is een document waarin alle
maatschappelijke effecten van een infrastructuurproject overzichtelijk en bondig op een rij staan.
Het streven is om effecten zoveel mogelijk in geld uit te drukken. Wanneer dit niet lukt wordt een
kwantitatieve of kwalitatieve beschrijving opgenomen. Met een dergelijk overzicht kan de keuze
voor een voorkeursalternatief worden ondersteund en kunnen discussies met alle betrokken
1

partijen worden geobjectiveerd .
Een kosten-batenanalyse biedt een kader voor de maatschappelijke afweging van alle voor- en
nadelen van projecten. Deze afweging is in de regel gebaseerd op vier samenhangende ideeën:
1> individuen waarderen de effecten die zij van het project ondervinden;
2> zij drukken die waardering uit in geld (inkomen);
3> de maatschappelijke waardering is de som van de individuele geldbedragen;
4> een positieve som is voldoende om het project aan te bevelen.
Het eindresultaat van een KBA lijkt dus onafhankelijk te zijn van de specifieke personen of groepen
in de samenleving die de diverse effecten ondervinden.

2.3 Verbeterpunten na evaluatie OEI
Uit een eerste evaluatie van de OEI-leidraad in 2002 evenals uit latere evaluaties bleek onder meer
dat de OEI-leidraad heeft bijgedragen tot een bepaalde mate van verzakelijking van de
besluitvorming. Dat betekent overigens niet dat door de verzakelijking van de besluitvorming er
geen ruimte meer is voor visie. Besluitvorming omtrent infrastructuur vraagt juist om een
combinatie van visie én een goede, zo mogelijk kwantitatieve onderbouwing.

1

Werkwijzer OEI bij MIT-planstudies (2008) Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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De verwachting dat met het uitbrengen van de OEI-leidraad discussies over aard en omvang van de
effecten van infrastructuurprojecten voor eens en voor altijd tot het verleden zouden behoren, is
niet uitgekomen.
Er werd dan ook geconcludeerd dat vooral de moeilijk in geld uit te drukken effecten van
infrastructuur, onderbelicht dreigen te blijven in de besluitvorming. Slechts de geldbedragen lijken
van belang. De maatschappelijke discussies gaan echter over andere dingen dan over optelsommen.
Naast vragen over de efficiëntie van het project – die in een KBA ruimschoots aan bod komen –
spelen daarin legitimiteitskwesties een belangrijke rol. Het gaat dan om vragen als: is het
rechtvaardig dat sommigen sterk worden bevoordeeld en anderen benadeeld door het project? En
zo niet, wat doen we daar dan aan? Is er wel voldoende maatschappelijk draagvlak voor
medewerking van de overheid of zelfs voor het meebetalen door de overheid? Leidt een andere
verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tot een beter maatschappelijk resultaat? Bij dit
soort vragen komen inderdaad de grenzen van kosten-batenanalyse in zicht. Naast KBA is er dus
aanvullend economisch onderzoek nodig om beoordelaars te voorzien van informatie.
De leidraad is geen vaststaand document, maar een dynamisch instrument. Het instrument moet
constant onderhouden en bijgesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld het aspect van de indirecte
effecten van infrastructuur is nog steeds, een lastig issue dat voor nadere uitwerking vatbaar is. Ook
het verbreden van de toepassing van de OEI-leidraad naar andere gebieden, zoals veranderingen in
bestaande infrastructuur, kleinschaligere infrastructuurprojecten of niet-infrastructurele projecten.

2.4 Kengetallen voor de relatie tussen infra,
woongenot en vastgoedwaarde
De OEI-systematiek is primair bedoeld voor grootschalige infrastructurele projecten, zoals de aanleg
van de Betuweroute of een Vijfde baan bij Schiphol. Voor verfijndere ingrepen, zoals een
wegverbreding of het plaatsen van geluidsschermen rond infrastructuur biedt de OEI-systematiek
onvoldoende handvatten.
In 2011 heeft ingenieursbureau Witteveen + Bos een overzicht opgesteld van MKBA-kengetallen voor
omgevingskwaliteiten. Uit dit overzicht blijkt dat er geen kengetal bestaat waarmee rechtstreeks
een relatie tussen infrastructuur en vastgoedwaarde wordt gelegd. Wel wordt er een indirect
verband gelegd tussen infrastructuur, leefbaarheid, woongenot en vastgoedwaarde. Een
2

samenvatting van de bestaande kengetallen is in onderstaande tabel weergegeven:

2

Zie http://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/economische_evaluatie/overzicht_effecten_infrastructuur/

voor het actuele totaaloverzicht van kengetallen voor de KBA
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Omgevingskwaliteit
Bereikbaarheid

Verkeersveiligheid
Leefbaarheid

Cultuurhistorie

Welvaartseffecten
1> Reistijdwinst en betrouwbaarheidswinst
2> Reiskostenreductie en accijnsopbrengst
3> Reiscomfort
Materiële schade en verkeersslachtoffers
1>
2>
3>
4>
5>

Luchtkwaliteit: volksgezondheid (longaandoeningen)
Geluid: volksgezondheid (migraine)
Trillingen: volksgezondheid en schade aan gebouwen
Stank: vermindering van woongenot
CO2: klimaatbescherming, productieschade,
volksgezondheid
6> Kwaliteit van de openbare ruimte: minder leegstand,
meer woongenot (hogere vastgoedwaarde)
Verervingswaarde landschap en woongenot door uitzicht en
recreatieve belevingswaarde

Er is een aangetoonde relatie tussen woongenot en woningwaarde. Binnen de OEI-systematiek kan
een woongenotwaardestijging door een grotere aantrekkelijkheid van de bebouwing worden
berekend door een enquête te houden onder bewoners over de bebouwingskwaliteit. Hen wordt de
stelling voorgelegd: “de bebouwing in deze buurt is aantrekkelijk”. Als deze naar oordeel van de
bewoners stijgt of daalt (op een vijfpuntsschaal van ‘zeer eens’ tot ‘zeer oneens’ dan wordt de
volgende berekening gemaakt:
Woongenotwaarde (€ per jaar)
=
Aantal woningen met uitzicht op verandering
x
Aantal punten bebouwingskwaliteitsstijging op een schaal van 1-5
x
Percentage vastgoedwaardestijging per punt bebouwingskwaliteitsstijging (22%)
x
Gemiddelde WOZ-waarde woningen in euro’s
Deze formule is eigenlijk bedoeld om te worden gebruikt voor de wijziging in bebouwingskwaliteit
van de wijk. Aangezien geluidsschermen ook een element in de bebouwing in een wijk zijn is het
aannemelijk dat dit effect ook optreedt bij de plaatsing hiervan.
Wanneer we dit principe toepassen op de situatie rond de eventuele plaatsing van geluidsschermen
dan is het dus mogelijk dat uit een enquête blijkt dat de aantrekkelijkheid met een punt daalt
(bijvoorbeeld van ‘neutraal’ naar ‘oneens’). Dit zou een waardedaling van 22% betekenen voor de
woningen met zicht op de geluidsschermen.
In de publicatie Kengetallen Waardering Natuur, Water, Bodem en Landschap van het Ministerie van
LNV worden andere percentages genoemd van waardestijgingen van woningen: 5 à 8%
waardestijging voor woningen nabij binnenstedelijk groen en van ca. 12% voor uitzicht op open
groene ruimte.
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2.5 Hoofdcriteria voor de inrichtingskwaliteit
De publicatie Baten van de openbare ruimte (CROW 2012) beoogt een verfijning te geven van de OEIsystematiek voor ingrepen in de openbare ruimte. Voor de inrichtingskwaliteit van de openbare
ruimte heeft het CROW nieuwe meetlatten ontwikkeld. Er worden daarbij vier hoofdcriteria
onderscheiden voor de inrichtingskwaliteit:
1.

Komt de prioritering van activiteiten in het gebied overeen met de prioritering van de
gebruikersbehoeften?

2.

Voldoet de inrichting aan de ruimtelijke voorwaarden (ruimte, beschutting, begeleiding,
comfort) per activiteit?

3.

Is er een esthetische samenhang tussen de inrichtingsobjecten (bestrating, beplanting,
meubilair, borden, bebouwing)?

4.

Wat is de materiaalkwaliteit van de inrichtingsobjecten?

Deze vier hoofdcriteria kunnen eveneens worden toegepast op de geplande veranderingen aan de
rijksinfrastructuur (spoor en weg) in Vught, want deze ingrepen houden in feite ook een ingreep in
de openbare ruimte in.
Samenvattend kan worden gesteld dat er weliswaar kengetallen bestaan binnen de OEI-systematiek
over infrastructuur en inrichtingskwaliteit openbare ruimte, maar dat deze in het geval van Vught
niet één op één toepasbaar zijn om de effecten van de intensivering van de spoorlijnen en N65 op de
waarde van het vastgoed vast te stellen:
>

Het is niet duidelijk wat de precieze projectalternatieven zijn en wat hun invloed is op
geluid, trillingen, luchtkwaliteit en uitzicht, en daarmee op woongenotwaarde;

>

Vanuit de systematiek lijkt een procentuele daling van de vastgoedwaarde te
rechtvaardigen, maar het blijft onduidelijk met welke kengetallen moet worden gerekend;

>

Omdat binnen de OEI-systematiek alleen ‘woongenot’ is opgenomen als bepalende factor
voor de waarde van vastgoed, is het niet mogelijk om een waardeverandering vast te stellen
van bedrijfsonroerend goed.

>

Daarnaast is het lastig om een eventuele verandering in vastgoedwaarde te isoleren van de
autonome marktontwikkeling.
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De prijs van woningen is simpel gezegd een resultaat van het spel
van vraag en aanbod. Het zegt iets over de waarde van de woning 3,
maar ook over de courantheid ervan.
De prijs van koopwoningen wordt voor een groot gedeelte bepaald door woningkenmerken als
grootte en ouderdom van de woning. Daarnaast heeft de kwaliteit van de woonomgeving een
belangrijke invloed op de prijs: deze bepaalt in veel gevallen voor meer dan de helft de prijs per
vierkante meter.
4

Er is op dit gebied nog niet veel onderzoek gedaan , en bij het gangbare woonwensen- en
woningbehoeftenonderzoek wordt vooral gewerkt met ‘stated preferences’, ofwel met wat mensen
zeggen belangrijk (of niet) te vinden. Of deze meningen ook terug te zien zijn in de daadwerkelijke
beslissingen in het kopen van woningen is niet na te gaan.
In het onderzoek ‘De Prijs van de plek’ van het Ruimtelijk Planbureau uit 2006 worden de volgende
vier categorieën van waarderingsaspecten onderscheiden die een persoon heeft voor een woning
(en die dus kunnen worden vertaald in de prijs die hij bereid is te betalen):
1> Fysieke woningkenmerken: woningtype, oppervlakte, inhoud, aantal kamers, aanwezigheid van
cv, tuin of garage, staat van onderhoud, isolatie, etc.
2> Fysieke omgevingskenmerken: de hoeveelheid groen en water, de bebouwingsdichtheid in de
buurt, de aard en kwaliteit van de gebouwde omgeving en de kwaliteit van de openbare ruimte
in de buurt.
3> Sociale omgevingskenmerken: bevolkingssamenstelling, werkloosheidscijfer, verdeling huurkoopwoningen, gemiddeld inkomen in de buurt;
4> Functionele omgevingskenmerken: bereikbaarheid van en afstand tot allerlei voorzieningen,
infrastructuur en werkgelegenheid vanuit de woning.
Naast deze aspecten zijn er natuurlijk ook conjuncturele en sociaal-economische omstandigheden
(inflatie, rentestanden, demografische ontwikkeling, maar ook belastingregime en het beleid van
hypotheekverstrekkers) van invloed op de woningprijs. Echter, deze gelden min of meer voor
iedereen en overal.

3

Voor bedrijfsonroerend goed geldt dit ook, maar ‘zachtere’ kenmerken als groen, geluid en luchtkwaliteit

zijn als vestigingsplaatsfactor van een veel minder groot belang dan bijvoorbeeld bereikbaarheid of de
nabijheid van gelijksoortige bedrijven of toeleveranciers.
4

Over de invloed van infrastructuur – en dan met name de aanleg van geluidsschermen – op de

woningprijzen was bij telefonische navraag noch bij de Vereniging Eigen Huis, noch bij de heer
Bouwmeester van onderzoeksinstituut OTB Delft enig onderzoek bekend.
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Langs de Notenlustlaan is gedeeltelijk al een geluidsscherm langs het spoor aanwezig (boven). Nieuwe schermen
kunnen echter wel twee keer zo hoog worden. Aan de oostkant van de straat is geen scherm (volgende pagina).

3.1 Groen, water, geluid en luchtkwaliteit
Van bovenstaande kenmerken zijn vooral de fysieke en de functionele omgevingskenmerken van
belang. In diverse onderzoeken wordt geconcludeerd dat groen in de woonomgeving een
prijsverhogend effect heeft op woningprijzen. In een onderzoek in Apeldoorn in 1995 kwam naar
voren dat het uitzicht op groen een gemiddelde prijsstijging van 8 procent oplevert. Uit een
onderzoek uit 2004 bleek dat er nog een verschil is tussen uitzicht in de voortuin en in de achtertuin:
het waardeverhogende effect van tuinen die aan de achterzijde grenzen aan open ruimte of een
uitzicht hebben over water is ruim twee keer zo hoog als bij tuinen met een vooruitzicht.
De invloed van geluidsoverlast en luchtverontreiniging op de woningprijs is veel minder vaak
bestudeerd dan de invloed van groen en water. Een Zweeds onderzoek uit 2000 toonde aan dat
verkeersgeluid een sterk negatieve invloed heeft op woningprijzen, hoewel de nabijheid van
verkeersinfrastructuur ook een positieve invloed kan hebben.
Hoewel er theorieën zijn over de invloed van luchtverontreiniging op woningprijzen, is dit effect nog
niet aangetoond. Sommige wetenschappers stellen echter dat alleen kenmerken die consumenten
ook daadwerkelijk kunnen waarnemen van invloed kunnen zijn op woningprijzen. In één van de
gesprekken met de Vughtse makelaars werd gesteld dat met name de invloed van fijnstof op de
woningprijzen de komende jaren steeds groter zal worden, omdat de informatievoorziening
hieromtrent steeds transparanter zal worden.
In de volgende paragraaf wordt een eerste schatting gemaakt van de invloed van de verandering in
infrastructuur op de bestaande woningvoorraad in Vught.
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3.2 De bestaande woningvoorraad in Vught
In onderstaande grafiek wordt de prijsontwikkeling van de woningvoorraad weergegeven in de regio
’s-Hertogenbosch en in Nederland als geheel, tussen 1998 en 2012. Prijzen zijn gemiddelden per
woning in duizenden euro’s.
De waardedaling die de laatste jaren is ingezet is ook niet voorbijgegaan aan de regio
’s-Hertogenbosch, maar de gemiddelde woningprijs is nog altijd hoger dan die in Nederland als
geheel. In 2012 was de gemiddelde woningprijs voor de regio ’s-Hertogenbosch € 241.400,-. Ter
vergelijking: de gemiddelde WOZ-taxatiewaarde in de gemeente Vught was in hetzelfde jaar €
226.699,-.
Op de volgende twee pagina’s zijn kaarten weergegeven van de twee baanvakken: het spoor vanaf

’s-Hertogenbosch tot en met het spoor richting Tilburg en het spoor vanaf de splitsing richting
Eindhoven. Op de kaarten zijn de panden aangegeven die zicht hebben op het spoor alsmede de
(huidige) 55 dB-contour rond het spoor. Goed te zien is dat er zeer veel woningen binnen deze
contour liggen.
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Zoals eerder gesteld zijn de kengetallen uit de OEI-systematiek beperkt geschikt om een inschatting
te maken van de verandering in woningwaarde voor de woningen direct aan het spoor, en minder
geschikt voor die verder van het spoor af gelegen binnen de 55 dB-contour. Om toch een inschatting
te kunnen maken wordt uitgegaan van de volgende veronderstellingen:
1> Woningen die binnen de 55 dB-contour vallen zullen bij een intensivering van het spoor en het
plaatsen van hoge geluidsschermen een zekere mate aan waarde verliezen.
2> Woningen met zicht op het spoor zullen meer in waarde dalen dan woningen zonder zicht op het
spoor.
Totaal aantal woningen in Vught
WOZ-taxatie
Woningen binnen 55 dB-contour
WOZ-taxatie
Waarvan woningen met zicht op het spoor
WOZ-taxatie

11.176
€ 2.533.590.000
3.152
€ 1.117.381.000
594 (conservatieve inschatting)
€ 222.418.000

Voor de woningen direct aan het spoor houden we aan dat hoge geluidsschermen een
waardevermindering van 6-10% zullen veroorzaken. Voor de woningen in het overige deel van de
55-dB-contour rekenen we met een waardevermindering van 1-5%. Immers, de geluidsschermen
zullen wellicht het geluid in sommige gebieden dempen, maar andere gebieden zullen er meer last
van krijgen.
Bovenstaande hypothesen leiden tot onderstaande waardedalingen:

Waardedaling
langs het spoor

1%

Waardedaling woningen binnen 55 dB-contour
2%
3%
4%

5%

6%

€ 22.294.710

€ 31.244.340

€ 40.193.970

€ 49.143.600

€ 58.093.230

7%

€ 24.518.890

€ 33.468.520

€ 42.418.150

€ 51.367.780

€ 60.317.410

8%

€ 26.743.070

€ 35.692.700

€ 44.642.330

€ 53.591.960

€ 62.541.590

9%

€ 28.967.250

€ 37.916.880

€ 46.866.510

€ 55.816.140

€ 64.765.770

10%

€ 31.191.430

€ 40.141.060

€ 49.090.690

€ 58.040.320

€ 66.989.950

Een eerste voorzichtige conclusie is dus, dat het bouwen van geluidsschermen langs het spoor leidt
tot een waardedaling van de woningen van tussen de 22 en de 70 miljoen euro. Deze waardedaling
wordt veroorzaakt door een verslechtering van de leefbaarheid door de factoren geluid en kwaliteit
van de openbare ruimte. De overige factoren uit de OEI-systematiek, zoals luchtkwaliteit, trilling,
stank en klimaat, alsmede bereikbaarheid en verkeersveiligheid, zijn niet in deze schatting
meegenomen.

3.3 Geluidsscherm vs. verdiepte aanleg
Op 26 september 2013 is in samenwerking met NVM Brabant Noord-Oost een sessie georganiseerd
met vertegenwoordigers van drie verschillende makelaarskantoren die de woningmarkt in Vught
goed kennen. Deelnemers waren de heren Tjeerd Zijlstra van ATENZIJLSTRA Makelaars,
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Robert-Jan T’sas van buro t’sas makelaardij o.g. en Robin Scholten van Lelieveld Makelaardij, allen
gevestigd in Vught. Hen zijn twee scenario’s voorgelegd:

Scenario 1: geluidsschermen
In dit eerste scenario worden geluidsschermen geplaatst langs het gehele spoor, dat wil zeggen,
globaal vanaf de Postweg tot aan Klein Brabant langs het spoor naar Eindhoven, en tot aan de
Dennenlaan langs het spoor naar Tilburg. Gezien de huidige geluidsnormen worden dit schermen die
hoger zijn dan wat er op dit moment gebruikelijk is.

Scenario 2: verdiepte ligging spoor Vught-Eindhoven
In het tweede scenario begint het spoor richting Eindhoven te ‘zakken’ direct na de kruising met de
Loonsebaan. Ter plaatse van de aftakking naar Tilburg is dit spoor volledig onder het maaiveld
verdwenen. Het spoor vervolgt in een open tunnelbak om uiteindelijk bij Klein Brabant weer op
maaiveldniveau te komen. Op een aantal plekken (kruising Helvoirtseweg en rond het station) wordt
het spoor overkluisd, zodat het passeren van de spoorbaan wordt vergemakkelijkt.
Er zijn de makelaars 39 clusters woningen voorgelegd en zij hebben gezamenlijk bekeken of er hier
per woningcluster in beide scenario’s een waardeverandering te verwachten valt.
Het is goed te benadrukken dat de twee scenario’s in feite alleen een verschil uitmaken voor de
woningen met zicht op het spoor naar Eindhoven. Wel verandert er iets in het baanvak ten noorden
van de splitsing: er komt hier een spoor bij. Bovendien zou er in scenario 1 een fly-over nodig zijn
voor het spoor vanuit Tilburg naar ’s-Hertogenbosch, wat voor sommige woningen een flinke
waardedaling zou veroorzaken, en die enkele woningen zelfs onverkoopbaar zou maken.
De schatting per woningcluster voor de twee scenario’s levert de volgende getallen op:

Baanvak
’s-Hertogenbosch-Vught
Vught-Eindhoven
Vught-Tilburg

Scenario 1:
geluidsschermen
- 3,3 miljoen
-8,5 miljoen
-2,3 miljoen

Scenario 2:
verdiepte ligging
-1,2 miljoen
+ 3,6 miljoen
-1,4 mijoen

Totaal

- 14,1 mijoen

+ 1,0 miljoen

Het waardeverlies van het scenario met geluidsschermen valt hiermee binnen de marges die waren
aangegeven in de schatting van 6-10% uit de vorige paragraaf. De gemiddelde waardevermindering
per woning komt in scenario 1 op 8,2%. In scenario 2 is de gemiddelde waardeverandering +1,7%.
Hierbij is niet meegerekend de waardevermeerdering die de makelaars verwachten voor de wijken
die liggen rond de plekken waar eventueel overkluisd gaat worden. Als er betere verbindingen
komen van bijvoorbeeld de buurt rond Van Miertstraat/Versterplein met het dorp doordat het spoor
over een wat grotere lengte wordt overkluisd – en deze overkluizing aantrekkelijk wordt ingericht –
dan profiteren de woningen die daarachter liggen van een additionele waardevermeerdering van
5

€ 5,2 miljoen .
5

Het gaat hier om 445 woningen met een totale waarde van € 115 miljoen. De gemiddelde

waardeverandering wordt door het makelaarspanel ingeschat op +4%.
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Een belangrijke conclusie van de sessie met de makelaars is dat men het er over eens is dat een
verdiepte aanleg veel voordelen heeft ten opzichte van de plaatsing van geluidsschermen. De
effecten hiervan gaan de eenvoudige optelsom van waardestijging en –daling van individuele
woningen ver te boven. Een verdiepte aanleg biedt mogelijkheden om de leefbaarheid van het dorp
en daarmee het algehele prijsniveau van onroerend goed in het dorp te verhogen. Enkele genoemde
voordelen van een verdiepte aanleg zijn:
>

De woningen in de directe omgeving stijgen in waarde omdat de geluidsoverlast vermindert
(zowel van langsrijdende treinen als van overwegen)

>

De bereikbaarheid van gebieden binnen Vught verbetert doordat wijken die eerder van
elkaar gescheiden waren door frequent gesloten spoorwegovergangen, nu permanent met
elkaar in verbinding kunnen komen door overkluizingen;

>

De overlast van filevorming in straten gelegen aan spoorwegovergangen vermindert. Denk
hierbij aan tijdsverlies, stank van uitlaatgassen, sluipverkeer en binnenkijkende wachtende
automobilisten;

>

De aanleg van groenstroken op de overkluizingen verbetert het woonklimaat en zorgt voor
waardevolle verbindingen van wijken binnen Vught;

>

De verkeersveiligheid verbetert door ongelijkvloerse kruisingen van trein en overig verkeer.

De makelaars zijn het er over eens dat wanneer er langs de spoorwegen en autowegen in het dorp
hoge geluidsschermen worden geplaatst, het aanzien van het dorp wordt verruïneerd. Deze tot acht
meter hoge betonnen wallen over een lengte van zo’n 14 kilometer geven het idee dat het dorp
doorsneden wordt door “Berlijnse muren” die het dorp vierendelen en veranderen in een
“marmottenbak”. Men is het er over eens dat het effect hiervan op de woningwaarde aanzienlijk
groter is dan de optelsom van de waardeverandering van de woningen die direct zicht hebben op
deze geluidsschermen. Voor de woningen in de nabijheid van het spoor (binnen de 55 dB-contour),
waarvan in de vorige paragraaf het waardeverlies werd geschat tussen de 1-5%, wordt gesteld dat dit
verlies eerder 5% dan 1% is.
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De kruising N65 – spoorbaan in scenario 2.

Spoorwegovergang Esschestraat. Op de achtergrond de Spoorlaan.

Spoorwegovergang Helvoirtseweg
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De OEI-systematiek biedt handvatten voor het beoordelen van de
plannen met het spoor en de N65 in Vught op de waarde van het
vastgoed in de gemeente. De bestaande kengetallen geven een
indicatie als het gaat om de vermindering van het woongenot door
het bouwen van geluidsschermen.
Echter, binnen de OEI-systematiek zijn er niet veel kengetallen die op de specifieke situatie in Vught
toepasbaar zijn. In dit onderzoek wordt daarom uitsluitend gekeken naar de factor ‘woongenot’ en
het effect daarvan op de waarde van de woningvoorraad. Bovendien is de systematiek bedoeld voor
het vergelijken van diverse projectalternatieven met de huidige situatie. Op dit moment zijn de
projectalternatieven nog niet voldoende op detailniveau uitgewerkt om een werkelijk goede
vergelijking te kunnen maken. Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend op welke locaties er nieuwe
geluidsschermen komen en hoe hoog en van welk materiaal ze zullen worden. Daarom is ook nog
niet bekend hoe de 55dB-contouren zullen veranderen, tot hoeveel meer of minder geluidsoverlast
ze zullen leiden en hoe groot of klein de visuele hinder van de geluidsschermen zal zijn.
Met nadruk wordt gesteld dat voorliggend onderzoek is gericht op slechts één aspect van de te
verwachten effecten van de wijzigingen in de railinfrastructuur. Uit het onderzoek blijkt dat – vanuit
een conservatieve schatting – zo’n 600 woningen directe visuele hinder zullen ondervinden van de
bouw van geluidsschermen langs het spoor. De ‘schade’ die dit oplevert ligt, uitgaande van de OEIsystematiek tussen de 13,3 en 22,2 miljoen euro, ofwel een gemiddelde daling van de woningwaarde
van ruwweg tussen de 19.000 en 38.000 euro. Woningen die verder van het spoor af liggen zullen
minder in waarde dalen, maar een gemiddelde daling van tussen de 3.500 en 17.000 euro per woning
levert een totale schade van tussen 8,9 en 44,7 miljoen euro op.
Deze schatting wordt bevestigd door een panel van lokale makelaars. Zij komen, ook conservatief
ingeschat, op een waardevermindering van 14,1 miljoen euro bij het plaatsen van een geluidsscherm
langs het spoor. Bij aanleg van de verdiepte variant verwachten zij voor de woningen langs het spoor
gemiddeld gezien een kleine waardeverandering (+1 miljoen).
Het plaatsen van een eventueel geluidscherm langs de N65 is niet in de berekening meegenomen.

4.1 Conclusies uit gesprekken met makelaars
In het geval van Vught is er een reële angst onder makelaars dat door de komst van tot acht meter
hoge betonnen geluidsschermen (aan de dorpszijde) veel afbreuk wordt gedaan aan het groene
karakter van de gemeente en de monumentale uitstraling en esthetische waarde van de bebouwing.
De komst van geluidsschermen wordt niet, zoals het Rijk wellicht veronderstelt gezien als een goede
zaak voor Vught om de geluidsoverlast van de infrastructuur te verminderen (en daarmee het
woongenot te verhogen, wat weer leidt tot een verhoging van de vastgoedwaarde). Integendeel, de
visuele hinder van de geluidsschermen blijkt voor de inwoners een veel groter bezwaar op te
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leveren: ze verminderen hun uitzicht, lichtinval, het plezier van het zien van treinen en de daarmee
gepaard gaande levendigheid.
1>

Geluidshinder van voorbijrijdende treinen wordt door omwonenden doorgaans niet als heel
storend ervaren. Redenen zijn:
a> Het geluid is niet permanent maar duurt slechts enkele seconden;
b> Het is een gelijkmatig zoevend geluid;
c> Men went aan het geluid.
Daarnaast is opgemerkt dat moderne treinen zoals de Sprinter tot aanzienlijk minder
geluidsoverlast zorgen dan de “boemeltjes” die in het verleden werden ingezet.
Goederentreinen zorgen voor aanzienlijk meer geluidsoverlast dan personentreinen.

2>

Het plaatsen van geluidsschermen leidt tot een daling van geluidsoverlast, maar ook tot een
vermindering van uitzicht. De vermindering van uitzicht blijkt zwaarder te wegen dan een
vermindering van geluidsoverlast. De vermindering van uitzicht is “24/7” aanwezig, terwijl
treinen komen en gaan en een voorbijrijdende trein ook “iets te kijken” geeft.

3>

Een gelijkvloerse spoorwegovergang geeft zeer veel geluidsoverlast, veel meer dan
voorbijrijdende treinen. Redenen:
a> De spoorwegovergang gaat (uiteraard) gepaard met een “lek” in de geluidswal.
b> De waarschuwingsbellen bij de spoorwegovergangen zorgen voor een dominant, opvallend
geluid, waar bewoners niet aan wennen.
c> De files die ontstaan voor gesloten spoorwegovergangen zorgen voor veel overlast voor
omwonenden (geluidshinder, CO2-uitstoot, inkijk door inzittenden van stilstaande auto’s).

4> Een eventuele ondertunneling (dus niet alleen een verdiepte aanleg) van de N65 waarbij het
tunneldak wordt voorzien van een parkachtige inrichting zou een enorme verbetering en
daarmee waardevermeerdering kunnen veroorzaken.
Ten slotte waarschuwden de makelaars dat het van belang is om zeer zorgvuldig om te gaan met de
communicatie naar bewoners en woningzoekenden over de veranderingen rond de infrastructuur in
Vught. Geruchten over veranderingen die ongunstig kunnen zijn voor het woongenot en daarmee de
woningwaarde in Vught, leiden op zichzelf al voor een vermindering van courantheid van woningen
in het gebied en voor een daling van de woningprijzen.

4.2 Aanbevelingen
In dit onderzoek zijn de effecten op de woningprijs van andere factoren dan de komst van
geluidsschermen niet meegenomen. In de gesprekken met de makelaars is er een aantal genoemd:
de geluidsoverlast rond spoorwegovergangen waar een lek in de geluidswal bestaat en er extra
overlast is van de alarmbellen, en het ronkende en optrekkende verkeer voor de deur.
De problematiek rond fijnstof, die wellicht de komende jaren een steeds grotere rol gaat spelen, is
belangrijker rond de N65, maar speelt zeker ook rond de spoorwegovergangen en de daarmee
gepaard gaande files.
Om het effect op de woningprijzen nog scherper te krijgen is het raadzaam om onderzoek te doen in
gebieden waar al geluidsschermen of andere aanpassingen aan spoor en snelweg zijn geplaatst, die
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vergelijkbaar zijn met de geplande veranderingen in Vught. Uit gesprekken met lokale makelaars ter
plaatse kan duidelijk worden wat het effect op de woningprijzen is geweest.
Met een onderzoek naar het functioneren van de lokale detailhandel en naar de eventuele wijziging
in het vestigingsklimaat kunnen nog twee andere belangrijke economische effecten in kaart worden
gebracht. Bijkomend voordeel is dat er daarmee ook een uitspraak kan worden gedaan over de
waarde van het bedrijfsonroerend goed, dat in dit rapport buiten beschouwing is gelaten.

Functioneren van de lokale detailhandel
Bereikbaarheid is een belangrijk aspect van de aantrekkelijkheid van een winkelcentrum. Het is te
verwachten dat het vergroten of juist het verkleinen van een barrière de bereikbaarheid van
voorzieningen en daarmee de huidige koopstromen sterk kan beïnvloeden. Er wordt aanbevolen een
koopstromenonderzoek uit te voeren. Hiermee wordt waardevolle informatie verkregen over de
plaats van aankoop van diverse soorten consumentengoederen (zowel dagelijkse als niet-dagelijkse
goederen) door de inwoners van Vught. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de herkomst van de
klanten van de lokale detailhandel.
De eerste groep, de consumenten in het primaire (en eventueel secondaire) verzorgingsgebied, kan
worden bereikt met een telefonische, schriftelijke of online enquête.
De klanten van de lokale detailhandel kunnen worden bevraagd door middel van een
passantenenquête in het centrum. Hierin kunnen vragen worden gesteld die te maken hebben met
de detailhandelsfunctie op zich (herkomst, modaliteit, bezoekfrequentie, demografische
kenmerken) maar ook met in deze kwestie specifieke aspecten als aanrijdroute en actuele en
acceptabele reistijd.

Onderzoek naar het vestigingsklimaat voor bedrijven
Infrastructuur is voor veel branches een belangrijke vestigingsplaatsfactor. De verandering hierin
heeft dus ook een verandering in het vestigingsklimaat tot gevolg. Om dit effect te kunnen
analyseren dient eerst een inventarisatie van de huidige economische structuur te worden gemaakt.
Uit de literatuur wordt vervolgens bepaald welke mate van belang wordt gehecht aan infrastructuur
en bereikbaarheid voor de sectoren die in Vught het sterkst zijn vertegenwoordigd. Door middel van
een aantal diepte-interviews met een aantal ondernemers uit deze sectoren kunnen de bevindingen
uit het literatuuronderzoek worden getoetst en kan een inschatting worden gemaakt van de
effecten van de aanpassingen aan de infrastructuur op de aantrekkelijkheid van Vught als
vestigingsplaats.
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OTB TU Delft, de heer dr. H.J.F.M. Boumeester (telefonisch)

29

Bijlage 3: Onderzochte woningclusters langs de drie
spoortrajecten
Zie ook de donkergekleurde bouwblokken op de kaart op pagina 18-19.
Spoortraject
’s-Hertogenbosch-Vught

Vught-Tilburg

Vught-Eindhoven
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Woningclusters
Albertusstraat
Bosscheweg
Isabellastraat
Johan Frisolaan
Margrietlaan
Molenvenseweg
Aert Heymlaan
Berkenheuveldreef-Zonneweilaan
Boslaan
De Bréautélaan-Heiweg-Kolonel
Thomsonlaan-Loonsebaan
Eikenlaan
Aert Heymlaan-Helvoirtseweg
Klein Brabant
Michiel de Ruyterweg 1-31
Michiel de Ruyterweg 33-51
Nieuwe Heikantstraat
Rembrandtlaan
Smidshof
Spoorlaan-Akkerstraat
Spoorlaan 24-43
St.Elisabethstraat

Pieter Bruegellaan
Verlengde Kampdijklaan
Willem Alexanderlaan 1 - Verlengde
Kampdijklaan 13
Willem III-Laan
Lekkerbeetjenlaan-Zuid
Middelstebaan-Lekkerbeetjenlaan
Notenluststraat
Vogelkerslaan
Zuidoosterlaan
Stationsstraat 1-22
Stationsstraat 25-29
Van de Pollstraat
Van den Wijghaertstraat
Van Hanswijkstraat
Van Miertstraat 1-12
Van Miertstraat 17-39
Van Miertstraat-Esschestraat
Versterplein
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