Proces en procedure

Wat ging vooraf?
Na de publicatie van de Notitie
reikwijdte en detailniveau (NRD) in
december 2017 zijn:
• Wegontwerpen gemaakt van de
alternatieven
• Smart Mobility-maatregelen
vertaald in concrete maatregelen
• Kostenramingen opgesteld
• Verkeerseffecten doorgerekend
met verkeersmodellen
• Milieueffecten (geluid en lucht)
zijn berekend
• Effecten van de alternatieven
voor natuur, landschap, water
e.d. in beeld gebracht
Dit is gedaan aan de hand van het
beoordelingskader uit de NRD (zie
hiernaast).

Er zijn drie alternatieven onderzocht:
• Alternatief 1: Smart Mobility maatregelen + beperkte aanpassingen van de infrastructuur
• Alternatief 2: Verbreding wegvak Geldrop-Leenderheide met een weefstrook + Smart
Mobility en beperkte aanpassingen van de infrastructuur
• Alternatief 3: Verbreding wegvak Leenderheide-Asten door middel van verbreding naar 2x3
rijstroken + Smart Mobility + beperkte aanpassingen van de infrastructuur

Uitkomsten van de onderzoeken
Verkeersintensiteiten
• Toename verkeer op de A67
• Minder verkeer op lokale wegen rondom de A67
• Effecten het grootst op het westelijk deel van de A67
• Alternatief 1: maatregelen Smart Mobility leveren per saldo niet tot afname van
hoeveelheid verkeer
Doorstroming en bereikbaarheid
• Alternatief 1 geen effect op de fileknelpunten
• Alternatieven 2 en 3:
o Fileknelpunten verdwijnen
o Geen terugslag van files op wegvak AstenSomeren-Geldrop (rijbaan richting Eindhoven)
• Minder vertragingen: gemiddelde reistijd neemt af

Afname van de reistijden, traject
Leenderheide – Zaarderheiken voor
de drie alternatieven

Verkeersveiligheid
• Alternatief 1: knelpunt bij Geldrop blijft aanwezig
• Alternatieven 2 en 3: verbetering veiligheid door wegvallen knelpunt bij Geldrop
• Smart Mobility-maatregelen dragen bij aan verdere verbetering verkeersveiligheid
Geluid en lucht
• Kleine toename van de geluidbelasting bij Geldrop als gevolg van verschuiven van
de weg-as en de toename van de verkeersintensiteit
• Effect bij alternatief 3 iets groter dan bij de alternatieven 1 en 2
• Luchtkwaliteit: uitstoot overal ruim onder de normen
Overige milieugevolgen
• De gevolgen voor bodem, water, landschap, archeologie, cultuurhistorie,
ruimtelijke kwaliteit zijn klein en niet onderscheidend tussen de alternatieven
• Alternatief 1 heeft nagenoeg geen effect op Natura 2000 gebieden
• Alternatief 2: as-verschuiving van de weg beperkt de toename van stikstof op
Natura 2000 gebieden
• Alternatief 3 heeft het grootste effect op Natura 2000 gebieden door verstoring
en door de depositie van stikstof

Alternatief 1
Beschrijving
• Focus op Smart Mobility-maatregelen
• Maatregelen o.a gericht op het verminderen van personenverkeer en
vrachtverkeer, makkelijk invoegen, verbeteren rijgedrag
• Geen grote infrastructurele maatregelen ten behoeve van capaciteitsuitbreiding
• Pechhavens blijven gehandhaafd
• Lage kosten

Doelbereik
• Latente vraag vult effect Smart
Mobility weer op
• Geen effect op doorstroming,
fileknelpunt blijft aanwezig
• Klein effect op verkeersveiligheid

Effecten
Positief
• Geen omgevingseffecten
(natuur)
• Lage kosten
Negatief
• Huidige en autonome problemen, met name file bij Geldrop, worden niet opgelost
• Enkele maatregelen leiden uiteindelijk tot meer verkeer (ondanks minder lokaal
verkeer tussen Geldrop en Leenderheide).
• Beperkte afname kans op ongevallen

Alternatief 2
Beschrijving
• Verbreden Leenderheide-Geldrop met weefvak
• Aanvullend: Smart Mobility-maatregelen
• Aanvullende maatregelen pechhavens en aansluitingen
• Aansluiting Geldrop variant met ‘Haarlemmermeer-constructie’
• Verzorgingsplaats Meelakkers moet verplaatst worden
• Kosten binnen gereserveerd budget
• Detail in GIS-viewer

Doelbereik
• Sterke afname fileknelpunt Geldrop
• Terugslag file treedt niet meer op
• Gunstig effect op verkeersveiligheid

Effecten
Positief
• Omgevingseffecten geluid en lucht zijn klein
• Kleiner effect bij Kleine Dommel door andere vorm aansluiting
Negatief
• Effect op natuurwaarden
• Ruimtebeslag bij Geldrop door de vormgeving van de aansluiting
• Verplaatsen verzorgingsplaats Meelakkers

Alternatief 3
Beschrijving
• Verbreden Leenderheide-Asten naar 2x3 rijstroken
• Kleine inzet Smart Mobility
• Aanvullende maatregelen pechhavens en aansluitingen
• Aansluiting Geldrop variant met ‘Half klaverblad’
• Verzorgingsplaats Meelakkers kan blijven
• Kosten ruim boven gereserveerd budget
• Detail in GIS-viewer

Doelbereik
• Sterke afname fileknelpunt Geldrop
• Terugslag file treedt niet meer op
• Kans op congestie tussen Geldrop en
Leenderheide
• Gunstig effect op verkeersveiligheid
• Gemiddeld hogere snelheid op
wegvak Asten-Leenderheide
• Lagere IC-verhouding op
tussen Leenderheide en Asten
Effecten
Positief
o Meelakkers hoeft niet te
worden verplaatst
o Kleiner ruimtebeslag bij
Geldrop
Negatief
• Grotere verkeersdruk op randweg Eindhoven
• Vormgeving wegvak Leenderheide-Geldrop past minder goed bij verkeersstromen
• Effect op natuurgebieden (o.a door aansluiting Geldrop)

Bouwstenen
Twee bouwstenen
Twee onderdelen van de alternatieven zijn uitwisselbaar. Dit zijn:
• De vormgeving van de aansluiting bij Geldrop
• De aanpak van Zaarderheiken

Aansluiting Geldrop
Er zijn twee varianten onderzocht, gekoppeld aan alternatief 2 en 3, maar deze zijn
uitwisselbaar.

Variant A
Meer ruimtebeslag bij Barrier en IJzeren man
Gunstig voor beekdal Kleine Dommel

Aanpassingen in knooppunt Zaarderheiken
Waarom?
• Weefvak bij aansluiting Venlo-West is
knelpunt
• Files slaan terug op A67 in klaverblad
Zaarderheiken
Wat?
• Verlengen en verbreden weefvak /
parallelbaan A73
Effect:
• Fileknelpunt verschuift naar weefvak bij
aansluiting Maasbree
• File ook op hoofdrijbaan A73
• Terugslag file naar A67 en klaverblad
neemt af

Variant B
Minder ruimtebeslag bij Barrier en IJzeren man
Groot effect op beekdal Kleine Dommel

Verkeer: Intensiteiten
Effect op verkeersintensiteiten
• Verschuiving van verkeer van lokale wegen naar de A67:
o Meer verkeer op A67
o Minder verkeer op lokale wegen
• Effect vooral in het westelijk deel van A67
• Daarnaast meer verkeer door latente vraag
Effect op A67
Verhouding tussen I (intensiteit) en C (capaciteit) is een indicator voor de
doorstroming en de restcapaciteit van de weg. Bij IC-verhouding groter dan 0,8 is er
kans op filevorming. De IC-verhouding wordt bepaald voor de ochtendspits en de
avondspits. Per wegvak zijn er dus vier IC-verhoudingen.

Alternatief 1:
• Hoge IC-verhoudingen tussen
Someren en Leenderheide.
• Avondspits richting oost (AS ->)
en ochtendspits richting west
(<- OS) zijn maatgevend

Alternatief 2:
• Lage IC-verhoudingen tussen
Geldrop en Leenderheide.
• Tussen Someren en Geldrop
kleine toename IC-verhouding
(meer verkeer, geen verbreding)
• Avondspits richting oost (AS ->)
en ochtendspits richting west
(<- OS) zijn maatgevend

Alternatief 3:
• Lage IC-verhoudingen tussen
Asten en Leenderheide
• Avondspits richting oost (AS ->)
en ochtendspits richting west
(<- OS) zijn maatgevend
• IC-verhouding bij Leenderheide
neemt toe

Verkeer: Doorstroming en congestie
Tijdwegdiagram: rood is
lage snelheid

Alternatief 1
Hier ontstaat file

Terugslag
van de file

Gemiddelde
snelheid in de
ochtendspits
IC-verhouding

Geen structurele
filevorming

Alternatief 2

IC-verhouding

Gemiddelde
snelheid in de
ochtendspits

Alternatief 3

Filevorming tussen
Geldrop en
Leenderheide

IC-verhouding

Gemiddelde
snelheid in de
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Verkeersveiligheid
Ongevallen op de A67 (huidige situatie)
Totaal aantal ongevallen op de A67
• Stijging aantal ongevallen op de A67 in de periode
traject Duitse grens - Leenderheide
2013 – 2017
• Op de rijbaan richting Eindhoven gebeuren meer
ongevallen dan in de richting Venlo
• Op de rijbaan richting Eindhoven komen bij de
aansluiting Geldrop de meeste ongevallen voor
• Op de andere rijbaan en op de rest van de rijbaan
richting Eindhoven komen ongelukken verdeeld
over de gehele lengte voor
• Het aantal ongevallen is gemiddeld niet hoger dan
op andere snelwegen
• Bij vrachtverkeer zijn rijgedrag en slechte banden belangrijke oorzaken voor ongevallen en
incidenten

Aantal ongevallen op de A67
traject Duitse grens –
Leenderheide, cumulatief per jaar

Effecten van de alternatieven
• Alternatief 1 heeft nauwelijks effect op de verkeersveiligheid. Het knelpunt bij Geldrop blijft
bestaan
• Bij de alternatieven 2 en 3 wordt een belangrijke oorzaak van de ongevallen weggenomen
• Alternatief 2: weefvak vermindert het aantal weefbewegingen en verbetert de veiligheid
• Aanvullende maatregelen (aansluitingen, pechhavens) en Smart Mobility verbeteren de
verkeersveiligheid. Dit geldt voor alle drie de alternatieven.

Effecten geluid
Wat is onderzocht?
• Geluidbelasting binnen het plangebied en langs alle wegvakken met verandering van de
verkeersintensiteiten

Effecten
•
•
•
•

Effect van de alternatieven is niet groot
Kleine afname langs lokale wegen, kleine toename bij A67 (vooral door verschuiven weg-as)
Effect van alternatief 3 iets groter dan van alternatieven 1 en 2
Meer informatie in de GIS-viewer

Aantal blootgestelden per
geluidbelastingsklasse

Aantal blootgestelden per geluidbelastingsklasse, verschil met referentiesituatie.

Effect van alternatief 1,
verschil met referentie

Effect van alternatief 3,
verschil met referentie

Effecten luchtkwaliteit
Wat is onderzocht?
• Effect van de alternatieven op de luchtkwaliteit
• Componenten stikstofoxyden (NO2) en fijn stof (PM10)
• Rekenpunten langs alle wegvakken met verandering van de verkeersintensiteiten

Effecten
•
•
•
•

Alle berekende concentraties ruim onder de norm
Effect van de alternatieven is klein
Verschillen tussen de alternatieven zijn klein
Meer informatie in de GIS-viewer

Aantal blootgestelden NO2 per
concentratieklasse.
De norm is 40 microgram per m3

Aantal blootgestelden per concentratieklasse
NO2, verschil met referentiesituatie.
Effect van alternatief 3 is groter dan van
alternatieven 1 en 2

Ligging van de rekenpunten en
ruimtelijk beeld van de effecten,
verschil met referentie

Effect van alternatief 2,
verschil met referentie
Effect van alternatief 3,
verschil met referentie

Effecten natuur, landschap e.d.

Wat is onderzocht?
• Referentiesituatie en autonome situatie van het studiegebied voor de thema’s natuur,
landschap, cultuurhistorie en archeologie, bodem en water, externe veiligheid en
ruimtegebruik
• Effecten van de 3 alternatieven op voorgenoemde thema’s

Effecten natuur
• Door slimme ontwerpkeuzen is ruimtebeslag in Natura 2000-gebied grotendeels ontzien. Er
blijft een toename van stikstofdepositie.
• Het Natuurnetwerk Nederland aan de andere zijde van de A67 wordt wel geraakt. In de
alternatieven 2 en 3 leidt dit tot een compensatieopgaven van 18 tot 33 hectare.
• De stikstofdepositie op omliggende Natura 2000 gebieden is berekend; het effect van
alternatief 3 is groter dan van de alternatieven 1 en 2.
• Effecten deels veroorzaakt door aansluiting Geldrop.

Effecten landschap
• Ruimtebeslag op omliggend kenmerkend landschap, met name in alternatief 2 en 3, in onder
andere het beekdal van de Kleine Dommel.
• Effecten in alle alternatieven relatief beperkt

Effecten bodem en water
• Ruimtebeslag in met name alternatief 2 en 3, op bijvoorbeeld de IJzeren man
• Effecten op bodem en water in alle alternatieven relatief beperkt
• Voldoende mitigatiemogelijkheden beschikbaar

Effecten cultuurhistorie en archeologie
• Effecten zijn klein en weinig onderscheidend

