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Voor het geval de gemeenteraad in meerderheid instemt met 
het Gebiedsakkoord 

 

Raadsvoorstel voor een Gebiedsakkoord met gemeentelijke randvoorwaarden:  

een akkoord mits………  

 

Op 25 april staat het gebiedsakkoord op de agenda van de gemeenteraad van Valkenswaard met het verzoek 

hiermee in te stemmen teneinde de verdere uitwerking van de Westparallel mogelijk te maken. Zoals u weet zijn 

een groot aantal inwoners van Dommelen verenigd onder de naam „Oplossing N69 Bewonersoverleg 

Dommelen‟ om een aantal redenen die al eerder onder uw aandacht zijn gebracht, het niet eens met dit voorstel. 
Het bewonersoverleg vindt de negatieve consequenties voor Dommelen en voor het kwalitatieve hoogwaardige 

natuurgebied zeer verstrekkend en zijn dan ook van mening dat ook het andere goede alternatief West+Midden 

verder moet worden uitgewerkt. Pas dan kan er een weloverwogen en verantwoorde keuze worden gemaakt. Op 

basis van de huidige globale inzichten (planMER) wordt de door GS gemaakte keuze voor de Westparallel te 

zeer gestuurd vanuit de overtuiging dat het andere alternatief regionaal politiek niet haalbaar is, ofschoon beide 

alternatieven in goede tot ruime mate tegemoet komen aan de gestelde projectdoelen. Vanzelfsprekend zullen wij 

het toejuichen als u als Raad dit standpunt ondersteunt. 

 

In het geval de Raad na afweging van alle belangen toch instemt met het Gebiedsakkoord, vragen wij de Raad 

om in hun goedkeuring de belangen van de inwoners van Dommelen en van de kwetsbare natuur nadrukkelijk te 

laten doorklinken. Dit vragen wij in de overtuiging dat onze gemeenteraad ook het beste voor heeft met 

Dommelen en al het mogelijk zal doen om de negatieve consequenties van een Westparallel tot het minimum te 
beperken.  

Wij stellen voor om een aantal randvoorwaarden te koppelen aan uw goedkeuring van het Gebiedsakkoord. 

Randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de leefbaarheid in Dommelen en de kwaliteit van kwetsbare gebied 

op een goed niveau te houden.   
 

Randvoorwaarde 1. Geen Westparallel op de Keersopperdreef, maar een tracé in het 

bos 
 

Toelichting: 

Uitgangspunt voor de inwoners van dit gebied is: we willen blijven genieten van de rust en fraaie leefomgeving, 

m.a.w. vanuit hun directe woonomgeving willen we de weg niet zien, noch horen en ruiken. Bij het 

ontwerpen van de Westparallel is dit een absolute voorwaarde en dat is meer dan alleen maar voldoen aan de 

Wet Geluidhinder. 

 

Het gebied waar de Westparallel is geprojecteerd omvat volgens de provinciale Structuurvisie Ruimtelijke 
ordening overwegend kerngebied groenblauw en groenblauwe mantel.  
  

 

fragment kaart Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 
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 fragment kaart Natuurbeheerplan 2011-2012 

 

 

Het kerngebied groenblauw bestaat uit de ecologische hoofdstructuur 

inclusief de (robuuste) ecologische verbindingszones en waterstructuren.  

De bossen (de olijfgroene delen in de kaart Natuurbeheerplan 2011-

2012) worden minder waardevol geacht dan de natte natuur in en rond 

de beekdalen van de Run en de Keersop welke tevens het leefgebied zijn 

voor een diversiteit aan struweelvogels. 

 

Het ruimtelijke beleid t.a.v. het kerngebied groenblauw is gericht op 

behoud, herstel en ontwikkeling van de natuurlijke en landschappelijke 

kwaliteiten. Er is geen ruimte voor (grootschalige of intensieve) 

ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstellingen voor de EHS en 

beheer/herstel van de waterstructuren. Bestaande functies en bestaand 

gebruik binnen de groenblauwe kern worden gerespecteerd. 

Voor de ontwikkeling van functies binnen de groenblauwe kern gelden 

de EHSspelregels, zoals die door het Rijk/IPO zijn afgesproken: het 

“nee, tenzij”-principe met toepassing van het compensatiebeginsel. 

 

De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke nevenfuncties voor 
natuur en water. Het zijn meestal gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en water die bijdragen aan de 

bescherming van de waarden in het kerngebied. De beheergebieden EHS liggen binnen de groenblauwe mantel.  

De waarden in de groenblauwe mantel zijn vaak gekoppeld aan landschapselementen (zoals houtwallen en 

heggen), het watersysteem (zoals de aanwezigheid van kwel) en het voorkomen van bijzondere planten en 

dieren.  

Binnen de groenblauwe mantel is de agrarische sector een grote en belangrijke grondgebruiker. Het provinciale 

beleid is gericht op behoud van deze positie en/of het bevorderen van een ontwikkeling in grondgebonden 

agrarisch gebruik.  

Ook is het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water (-beheer) en landschap een belangrijke opgave. 

Waar mogelijk zet de provincie in op herstel van de kwelstromen. Herstel van kwelstromen speelt ook in de 

beekdalen. 
Het beleid is er op gericht dat de belevingswaarde en de recreatieve waarde van het landschap toeneemt.  

 
 

Belangrijk gevolg van de aanleg van een Westparallel:  er komt veel meer geluid  
 

In het gebied is nog weinig geluid aanwezig. Inwoners van Riethoven en Dommelen genieten dagelijks van een 

weldadig rustige woonomgeving en een zeer stil recreatief bos. Nu kan men „s nachts wakker worden van de 

allesomvattende stilte in dit gebied of van één motor die knetterend wegrijdt.  

 

Zonder bijzondere maatregelen is het afgelopen met onze rust. Bijgaande afbeelding is uit de planMER: 

verschilplot WP1 met de referentiesituatie (rood = toename van de geluidbelasting) is illustratief genoeg.  
 

Zeer nadelig voor de inwoners van 

Dommelen en een aantal bewoners aan de 

Broekhovenseweg is ook de heersende 

westenwind als gevolg waarvan geluiden 

zeer ver dragen.        

Een valse belofte 

Mede om deze explosie van lawaai te 

voorkomen zijn in de planMER, waarop een 

ieder op heeft mogen inspreken, een aantal 

mitigerende ruimtelijke maatregelen 

opgenomen, waaronder de belofte dat de 

nieuwe weg landschappelijk wordt 

ingepast en over een traject van 6 km 
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verdiept wordt aangelegd. Helaas blijkt deze toezegging voor het grootste deel van het beoogde zoekgebied 

een wassen neus, een niet waar te maken belofte te zijn! Een groot deel van het gebied is namelijk erg nat (zie 

hoogtekaart) Een gegraven sleuf komt vol water te staan. Alleen een geheel gesloten waterdichte betonnen bak 

van 6 km lang zou theoretisch een oplossing kunnen zijn, maar dat is een dure oplossing en bovendien zou een 

dergelijke verdiept liggende bak evenwijdig aan de Keersop een ernstige hindernis vormen de kwelstromen van 

hoog naar laag (beekdal). En dat is niet de bedoeling. Het provinciale beleid is namelijk ook gericht op het 

behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water (-beheer) en landschap en op het herstel van kwelstromen.  

      

hoogtekaart        een verdronken Westparallel bij verdiepte aanleg 

Maar wat is er dan wel mogelijk?  

Nadere bestudering van het zoekgebied rechtvaardigt de conclusie dat het gebiedsdeel tussen het stukje bos iets 

ten noorden van de Molenstraat en de Run naar verwachting geen principiële discussie zal gaan opleveren. Het 

ligt voor de hand om de Westparallel hier ca. 550 meter westelijk van de Keersopperdreef te leggen. Inspelend 
op de landschappelijke structuur is dit voor zowel de EHS als voor de agrarische sector de meest optimale 

oplossing.  

        

Principiële discussie zal er wel zijn voor het meer zuidelijke deel tussen de Molenstraat en de Dommelsedijk.  
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Als het aan de drie hier gevestigde agrariërs(een vierde wil er mee stoppen) ligt wordt er een tracé gezocht 

waarbij hun bedrijven zo veel mogelijk worden ontzien, vooral de huidige huis- en veldkavels, en waarbij hun 

percelen goed bereikbaar blijven. Dat leidt tot een tracé zoveel mogelijk op hun perceelsgrenzen en op al 

bestaande wegen, waarbij een Westparallel op de huidige Keersopperdreef in hun ogen het meest optimaal is.  

Maar dat is niet reëel. De huidige Keersopperdreef is ook een weg die dient voor de ontsluiting van de oostelijk 

gelegen natuurterreinpercelen in het Keersopdal, is bovendien een recreatief fietspad en kan dus niet worden 

gemist.  

 

 
 

Ook is een provinciale weg pal tegen het Keersopdal (kerngebied Groenblauw) in strijd met het provinciale 

ruimtelijke beleid t.a.v. het kerngebied groenblauw (behoud, herstel en ontwikkeling van de natuurlijke en 

landschappelijke kwaliteiten). Enkele korte doorsnijdingen van het Keersopperdal kan onder strikte condities 

acceptabel zijn, maar om dan ook nog over een lengte van ca. 2 km het beekdal aan te tasten met geluid, licht 
van wegverlichting en koplampen en een toename van de concentraties NO2 en in mindere mate van de 

concentratie PM10 (planMer: een toename van 7 μg/m3) is verre van reëel. Enige afstand en afschermende 

maatregelen zijn minimaal noodzakelijk voor een acceptabele oplossing. 

Bovendien ligt in een agrarische strook grond westelijk van de Keersopperdreef een hoofdleiding voor vloeibare 

koolwaterstoffen. Volgens het bestemmingsplan mag in een strook van ca. 15 meter breedte geen wegen worden 

aangelegd. M.a.w. pas naast deze strook kan een nieuwe weg komen. Uitgaande van een weg op een dijkje van 1 

m hoog (droge voeten) en van een wegprofiel van 30 m (2x1 rijstrook plus bermen, sloten en een geluidwal) 

moeten we concluderen dat over een lengte van ca. 2 km een strook ca. 45 meter aan de agrarische functie moet 

worden onttrokken. Daarbij komt dat i.v.m. een acceptabele helling voor fietsers de overbrugging c.q. 

ondertunneling van de Molenstraat, de Westparallel op 150 tot 200 meter uit de Keersopperdreef zal komen te 

liggen. 

En dan is er nog geen rekening gehouden met de ruimte die nodig is voor een nieuwe ontsluiting voor de kavels 
en een mogelijke toekomstige uitbreiding van de Westparallel naar 2x2 rijstroken. 

 

Per saldo is deze oplossing niet erg gunstig voor de agrariërs, niet gunstig voor de inwoners van Dommelen, 

verre van optimaal voor de natuur in het beekdal en zeer zeker geen bijdrage aan de belevingswaarde van het 

landschap. 
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indicatie benodigde grond        Keersopperdreef  

  

Wel gunstig voor de natuur in het beekdal en beter in te passen in het landschap is de oplossing die wij 

gemakshalve het beekdalvriendelijk tracé noemen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk ontzien van het beekdal 

Keersop en het waterbergingsgebied, kortom de natte natuur. Dat leidt tot een westelijke ligging van het tracé in 

de hoger gelegen bossen, ook natuur, maar minder waardevol geacht dan de natte natuur in en rond de 

beekdalen. Dit tracé  „verstopt‟ de weg het beste, zeker bij (half)verdiepte ligging. Een (half)verdiepte ligging 

vermindert de geluiduitstraling, zichtbaarheid en vergemakkelijkt de aanleg van passages. Ook blijven de 

negatieve gevolgen voor de directe woonomgeving van de inwoners van Dommelen en Riethoven „beperkt‟. 

 

 
 

 

   
 

    Bos     (half)verdiepte Westparallel   

 landbouw 

 

Beekdalvriendelijk tracé  
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tracé van beekdalvriendelijke Westparallel 

 

Dit model vraagt wel om slimme oplossingen voor bereikbaarheid 

van de agrarische (huis)kavels.  Aankoop en sloop van een of twee 

bedrijven i.c.m. de vestiging van nieuwe opstallen aan de 

Keersopperdreef moet niet op voorhand worden uitgesloten.  Dit 

vraagt om een  soepele houding van alle betrokken partijen, ook 

die van de provincie die ruimhartig de middelen hiervoor ter 
beschikking moet stellen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randvoorwaarde 2:  Een goede verbinding voor voetganger en fietser vanuit 

Dommelen naar het Riethovensebos  en in het bos een ecoduct (bijv. gecombineerd met 

een voetpad) over de weg om beide bosdelen met elkaar te verbinden en de uitwisseling 

van soorten (ook met het beekdal) niet al te zeer te verstoren. 
 

Toelichting: 

 

Het Riethovensebos is de recreatieve achtertuin van de bewoners van Dommelen. Hier wordt getrimd, gefietst, 

gewandeld (ook met hond) en hier liggen tevens een aantal kleine recreatieve voorzieningen zoals visvijvers, het 

Polvokamp en een scoutinghut. Vanaf de Loonderweg is het bos rechtstreeks voor de wandelaar bereikbaar. De 

Westparallel doorsnijdt het bos en vormt aldus een barrière voor de recreanten en voor de over de grond 

voortbewegende fauna.  

Als mitigerende maatregel is  in de planMER voorgesteld om op 4 plekken tunnels/viaducten voor kruisend 

langzaam verkeer en landbouwverkeer te bouwen. Nog niet duidelijk is waar deze gaan komen. Door het stellen 

van deze randvoorwaarde neemt u het standpunt in dat een van deze 4 in het bos moet worden aangelegd. Mocht 
deze 4 min of meer al zijn gepland, dan maakt u hiermee duidelijk dat er een 5e tunnel/viaduct  in het ontwerp 

moet worden opgenomen. 
 

   
Loonderweg: de weg naar het Riethovensebos  
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Randvoorwaarde 3:  De definitieve keuze voor de ontsluiting van Dommelen i.c. 

de zorgvuldige afweging tussen een ontsluiting via een doortrekking van de Tienendreef 

dan wel een ontsluiting via de Damianusdreef (Dommelen-Noord) is voorbehouden aan 

de gemeenteraad van Valkenswaard.  

Met dien verstande dat: 

 de Loonderweg niet als ontsluiting van Dommelen-Noord mag worden 

ingezet; 

 de kosten die de gemeente zal moeten maken voor  een goede ontsluiting van 

Dommelen als gevolg van de aanleg van een Westparallel voor rekening zijn 

van de provincie. Te denken valt aan: aanleg en aanpassen gemeentelijke 

wegen, evt. aankoop en sloop van huizen, geluidwerende voorzieningen, 

maatregelen t.b.v. een verkeersveilige Damianusdreef, etc.; 

 de verkeersdruk op de Bergstraat dient overeenkomstig het gemeentelijke 

Verkeers- en Vervoersplan te worden teruggebracht inclusief  een reductie 

van het aantal vrachtwagens; 

 een veilige oversteek van de Damianusdreef en de Tienendreef voor de 

kwetsbare groepen moet zijn gegarandeerd; 

 een aansluiting Dommelen-Noord dan wel Tienendreef wordt  niet 

toegankelijk voor vrachtwagens. 
 

 

Toelichting: 

 

De Damianusdreef is een wijkontsluitingsweg met aan weerszijden vrij liggende fietspaden en geluidwallen; 

over een grote lengte van de weg ontbreken voetpaden. Door deze vormgeving wordt dit deel van Dommelen als 

het ware fysiek in tweeën gedeeld. Op een aantal punten kan de weg worden overgestoken. De huidige 

verkeersintensiteit is laag waardoor dit oversteken doorgaans zonder problemen verloopt en schoolgaande 

kinderen zelfstandig naar de basisschool, de sportzaal of het winkelcentrum kunnen. Na het realiseren van een 

noordelijke ontsluiting op de Westparallel zal naar onze stellige overtuiging de hoeveelheid verkeer op de 
Damianusdreef (zowel totaal als vracht) toenemen.  Bij een forse toename van het verkeer zal deze weg de wijk 

nog meer in tweeën splijten en is de kans groot dat kinderen en andere kwetsbare voetgangers van de westkant 

niet meer zelfstandig naar de basisscholen en overige voorzieningen kunnen die aan de oostzijde liggen. Nog 

afgezien van de constatering dat hier sprake is van een verplaatsing van verkeersproblemen, is zo‟ n vergroting 

van de barrière binnen onze wijk voor de inwoners van Dommelen niet acceptabel.  

 

De Bergstraat en in het verlengde daarvan de Westerhovenseweg zijn gemeentelijke uitvalswegen. Het is een 

oud historisch lint met een diversiteit aan functies die op de weg zijn georiënteerd: woningen, winkels, 

horecabedrijven, een fysiotherapeut, een bierfabriek en een kerk. De weg kent aan weerszijden 

fietssuggestiestroken en door een gebrek aan ruimte slechts een beperkt aantal openbare parkeerplaatsen. Er zijn 

geen formeel ingerichte oversteekplaatsen, voetgangers steken kriskras over. In de loop der jaren is door een 
stijging van de hoeveelheid verkeer de oversteekbaarheid in het gedrang gekomen. Zo is het voor de fietsers 

moeilijk om bij de aansluitingen op de Brouwerijdreef en de Mgr. Smetsstraat bij grote drukte de weg over te 

steken. Bij ongewijzigd beleid stijgt de verkeersintensiteit in 2020 naar 12.300 mvt  (waaronder 1.200 

vrachtwagens) op de Westerhovenseweg nabij de Mgr. Smetsstraat.  Een verlaging van de verkeersintensiteit is 

dan ook wenselijk. In het gemeentelijke beleidsrapport „Duurzaam veilig verkeer Valkenswaard 1999‟ is 

afgesproken de verkeersintensiteit te verlagen. 

 

De verkeersdoorrekening van de Westparallel maakt duidelijk dat door aanleg van deze weg de 

verkeersintensiteit niet daalt maar daarentegen stijgt tot 13.900 mvt/ etmaal. Wel zal het aantal vrachtwagens 

dalen tot 1000. 

 
Een verschuiving van een deel van het verkeer naar een ontsluiting Dommelen-Noord via de Damianusdreef zou 

theoretisch een oplossing kunnen zijn. Maar kan de Damianusdreef dat hebben?  

Want ook daar komt de oversteekbaarheid onder druk te staan. Volgens het referentiemodel rijden in 2020 op het 

gedeelte tussen de kruising met Boekweitbeemd / Kaarsmakerwei en de kruising met 
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Duurzaam veilig verkeer Valkenswaard 

1999 

 

 

Dotterbeemd/Kantwerkerwei ongeveer 

3200 mvt en op het meest noordelijke 

deel 700 mvt per etmaal. 

 

Een verschuiving betekent een toename 
met minimaal 3.944 mvt/etm 

(waarschijnlijk nog meer omdat deze 

route vele malen aantrekkelijker is voor 

de automobilist uit Valkenswaard-West). 

Dit is dus meer dan een verdubbeling 

van het aantal auto‟s!  Dit betekent in 

ieder geval veel meer verkeerslawaai: 

een toename van meer dan 3 dB geluid 

(vuistregel: een toename van 3 dB bij 

een verdubbeling van de verkeersintensiteit)! En wat te denken van extra vrachtwagens op deze weg en de 

daarmee gepaard gaande trillingen. Het is het verplaatsen van problemen.   
Een oplossing heeft de provincie nog niet. Wel heeft men de zoekruimte verruimt, waardoor ook een oplossing 

kan gevonden in het doortrekken van de Tienendreef. Maar ook aan deze oplossing kleven forse problemen: 

aankoop en sloop van een aantal woningen, geluid op de resterende woningen en een doorsnijding van het 

Keersopdal op een plek waar de natuurwaarden al tot volle wasdom zijn gekomen.   

 

               
Dommelen-Noord of de Tienendreef doortrekken?       Dommelen-Noord via de Damianusdreef? 

 

              
 

 

Of de Tienendreef doortrekken, enkele huizen amoveren en langs de woningen aan de Vierlanderhof het 

Keersopdal in? 

 

Een duivels dilemma, maar wel een dilemma die gezien de ingrijpende consequenties voor Dommelen primair 

moet liggen op het bord van de gemeente Valkenswaard en niet op die van de provincie of de gemeente 

Bergeijk. Vanzelfsprekend zullen ook hun belangen zorgvuldig in een afweging moeten worden meegenomen, 

maar voorop dient de leefbaarheid van de inwoners van Dommelen te staan.  

Alvorens een besluit te nemen zullen nog vele zaken zorgvuldig en in nauw overleg met de betrokken inwoners 
moeten worden onderzocht. 
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Naast de bovenstaande randvoorwaarden die cruciaal zijn voor Dommelen, zijn er nog twee randvoorwaarden 

die wij u als gemeenteraad in overweging willen geven. 
 
 

Randvoorwaarde 4: Geen 30 km-inrichting van de doorgaande route in de bebouwde 

kom van Aalst. 
 

Toelichting: 

Ten behoeve van het weren van sluipverkeer in de kernen en in het buitengebied zijn Nulplus-maatregelen 

opgenomen voor de herinrichting van de volgende gebieden: Kern Aalst (30 km/uur), kern Waalre (30 km/uur), 

kern Valkenswaard (30 km/uur), kern Eersel (30 km/u), kern Bergeijk (30 km/u) en buitengebied van de 

gemeenten Eersel en Bergeijk (60 km/uur).  

De resterende verkeersaanbod vanuit Valkenswaard en vice versa op de Eindhovenseweg blijft ca. 17.000 mvt. 

per etmaal. Bij deze intensiteit hoort geen 30 km-inrichting van de weg.  
 
 

Randvoorwaarde 5: De (beperkte) gelden voor de Gebiedsimpuls worden primair 

ingezet in en nabij gebieden waar de weg door heen komt. Geen verspreide en 

versnipperde impuls. 
 
Toelichting: 

De Gebiedsimpuls als doel het versterken van de ruimtelijke kwaliteiten in het gebied. De impuls is er op gericht 

om door middel van 'evenwichtig investeren' de beleefbaarheid van het landschap te versterken en de ruimtelijke 

kwaliteit te versterken door een samenhangend alternatief van maatregelen voor natuur, landbouw, water, 

landschap en recreatie waarbij ieder thema voldoende 

herkenbaar is. 

 

Een belangrijk uitgangspunt voor de Gebiedsimpuls is dat deze niet bestaat uit maatregelen die vanuit wet- en 

regelgeving verplicht zijn ter mitigatie en compensatie van negatieve effecten. 
 

Voor zover onze informatie strekt is het 

beschikbare geld bij lange na niet voldoende 

(nodig: € 30 miljoen, beschikbaar volgens het 

Gebiedsakkoord: € 12 miljoen) om alle ambities 

in alle geselecteerde gebieden te realiseren. 

Bovendien wordt er her en der al met een schuin, 

maar niet terecht oog gekeken naar het 

impulspotje. 

 

Wethouder Kraaijeveld (gemeente Eersel) licht 
toe dat de fietsverbinding (een fietspad is dat 

gaat van de kern van Eersel naar de andere kant 

van de A67) als zodanig binnen de N69 

problematiek niet als een nulplus maatregel 

wordt gezien maar als een gebiedsimpuls 

maatregel. Men ziet het als een verbinding in het 

kader van het verhogen van de toeristische 

activiteit.  Denkt dat deze verbinding hier 

misschien voor een deel uit wordt betaald  

(2012-02-09 Commissieavond-verslag). 

 

Ofschoon de ligging van het beoogde fietspad in 
Eersel buiten het afgesproken gebied is gedacht, 

is bovenstaande voorbeeld wel een veeg teken 

aan de wand. De kans dat er te kust en te keur 

aanspraak zal worden gemaakt op het 

impulspotje is niet ondenkbeeldig. 

Versnippering ligt om de hoek, met als dreigend 

resultaat: kleine projecten zonder samenhang en 

zonder zichtbare ruimtelijke 
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kwaliteitsverbetering. Dit moet worden voorkomen: prioriteiten dienen te worden gesteld.  Het primaat moet 

liggen in de gebieden waarin de Westparallel “pijn doet” en in het  hiermee deels overlappende gebied 1 Waalre-

Dommeldal waar landschappelijk veel is te bereiken. 

  

Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen 

23 maart 2012 

 

 

Auteur: Martin van der Velden 


