Tracébesluit RWS

Knooppunt Hooipolder 2.0
Een compleet alternatief
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HOOIPOLDER 2.0

overzicht

• Aanleiding en oprichting Platform Raamsdonk in 2015
• Ontwerptracébesluit (OTB) + uitleg TB (deeloplossing 2029)
• Sluipverkeer

• Ontsluiting: Waar gaat Raamsdonk naar toe?
• Compleet Knooppunt vlgs. Rijkswaterstaat (2030-2040)
• Aanleiding en uitleg Trompetaansluiting

Hooipolder 2.0

• Kosten – baten overzicht
• Oplossing voor ontwikkeling Plassengebied en Watertoren
• Ondersteuning
• Hoe verder? + contactgegevens Platform Raamsdonk
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder

Voorlichtingsavond OTB-RWS bij Boelaars op 17 maart 2015

Platform Raamsdonk is in maart 2015
opgericht na de publicatie en
presentatie door Rijkswaterstaat van
de plannen voor de verbreding van de
A27 tussen Houten en Hooipolder het
Ontwerp Tracébesluit (OTB).
Het Platform heeft als doel het
verminderen van de grote hoeveelheid
sluipverkeer door de doorgaande
straten van Raamsdonk, zodat de
leefbaarheid voor de omwonenden
wordt verbeterd. Die leefbaarheid
wordt nu aangetast door de
onveiligheid, het gezondheidsrisico
vanwege het fijnstof, de geluidsoverlast en het schaderisico aan de
woningen door trillingen.
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Verbindingsweg Karthuizerpolder
De Kloosterhoeve

De Hillen
Watertoren

Verbindingsboog A59 – A27
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder

Verbindingsweg KARTHUIZER POLDER
1.
2.
3.
4.

Rotonde De Hillen
Brug over De Donge
Verbindingsweg Karthuizer polder
Rotonde Kloosterhoeve
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder

1.
2.
3.
4.

Tunnel Oosterhoutseweg
Tunnelbak A27
Viaduct over A59
Viaduct Kerklaan

Verbindingsboog A59 – A27
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder

Waspik- Afrit 34- De Triangel
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder - Sluipverkeer

•

Toename door TB met 60-80%

•

Overlast geluid en trillingen

•

Schaderisico’s door trillingen aan de woningen

•

Gezondheidsrisico’s vanwege fijnstof en CO2

•

Onveiligheid voet- en fietsverkeer

•

Ondanks moties en amendementen vanuit de
Gemeenteraad nog steeds geen oplossing
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder - Sluipverkeer

Sluipverkeer Scharlo – Keizersveer
In rapporten van metingen en
tellingen door adviesbureau
Goudappel – Coffeng wordt de
variant Scharlo – Hooiweg - Zijlweg Maasweg en Aanwassenweg niet
meegenomen.
Toch is deze
sluiproute de realiteit van alledag
zoals in onderstaande filmpjes blijkt.
Het nieuwe rekenmodel BBMA heeft
2015 als basis, het jaar waarin de
economie en mobiliteit langzaam uit
het dal kwamen.

Vanaf 2015 -2019 is volgens de
ANWB de gemiddelde jaarlijkse
filetoename 14%.

9

RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder - Sluipverkeer

Zijlweg 15 januari 2020 08.00 uur

Maasweg 22 januari 2020 17.10 uur

RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder
--Waar gaat Raamsdonk naar toe?--

4,2 Km
7,8 Km
3 stoplichten

3,4 Km

Huidige ontsluiting richting Breda

Sluiproute via Dommelbergen, Oosterhout
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder
--Waar gaat Raamsdonk naar toe?--

7,5 Km

A27

9,1 Km
BREDA

Via verbindingsweg Karthuizerpolder
Ontsluiting via Werfkampenseweg
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder compleet

De Stek

Geschatte kosten RWS € 250 mln (2016) periode na 2030-2040
13

AANLEIDING

Het tijdschrift Geo-info 2019-4 bevatte als fotobijlage bij een artikel een luchtfoto van twee kruisende autosnelwegen met een bijzondere aansluiting. Dit vormde

het idee voor een alternatieve aansluiting van de A27 en de A59 bij knooppunt hooipolder. Deze vorm van aansluiting, iets als een dubbele trompetaansluiting, komt in Nederland niet
voor. In het buitenland zijn echter meerdere voorbeelden te vinden. Veelal in combinatie met een tolstation op het rechte tussenstuk. Het voordeel daarvan is duidelijk. Er is voor alle
afslaande verkeer maar één tolstation nodig.

HET ONTWERP Het ontwerp moet niet worden gezien als technisch perfect. Het is niet anders dan een schetsmatige opzet van een knooppunt zonder stoplichten en zonder
ingewikkelde kunstwerken. Ingepast in de beperkte ruimte die voorhanden is. Er is uitgegaan van enkelbaans op- en afritten met een vluchtstrook en tweebaans zogenaamde
weefvakken, eveneens met een vluchtstrook. Alle op- en afritten op de A59 bevinden zich ten oosten van de A27. Daarmee lijkt het opheffen van afslag 34 bij de watertoren niet
nodig. Er is zelfs ruimte voor het aanleggen van parallelbanen op de A59.

TOETSING

Rijkswaterstaat heeft voor het aanleggen van autosnelwegen het document Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2017 (ROA) opgesteld.

Vergelijking van de daarin aangegeven maatvoering met het voorliggende ontwerp lijkt geen onoverkomelijke problemen op te leveren.

A27

De enige maat waar niet van kan worden afgeweken is de afstand tussen de noordelijke en zuidelijke op- en afritten op de A27. Deze moeten tussen de Lange

Broekstraat en de zuidkant van het viaduct over de A59 passen. De zuidelijke op- en afrit sluit aan op de bestaande op- en afrit. Het viaduct over de A59 is vrij breed.
De noordelijke op- en afrit kunnen dienen als begin c.q. eind van de te realiseren driebaans A27. De middellijn van de westelijke cirkelboog hangt ook samen met deze vaste afstand.

A59

De plaats van de op- en afritten op de A59 is variabel en zal afhangen van de lengte van de weefvakken. De grootte van de boog aan de noordzijde kan variëren.

De ruimte aan de zuidzijde wordt beperkt door de aanwezigheid van kassen aan de Lange Broekstraat.
De weefvakken moeten dienen voor rijstrookwisselingen. In het ontwerp is de lengte hiervan 260m. De ROA geeft een lengte 225m bij een rijsnelheid van 90 km/u.

Alle hellingspercentages kunnen onder de 3% blijven en vallen binnen de daarvoor geldende richtwaarden. De bochten zijn door de beperkte ruimte geschetst met een minimale
boogstraal. De rijsnelheid zal daardoor mogelijk beperkt zijn.
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HOOIPOLDER 2.0

overzicht trompetaansluiting

Bestaande op- en afritten en verkeerslichten Knooppunt Hooipolder verdwijnen
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HOOIPOLDER 2.0

verkeersstromen

Schematische voorstelling van de verkeersstromen.
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HOOIPOLDER 2.0

Detail 1, aansluiting op A27

details trompetaansluiting

Detail 2, aansluiting op A59
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HOOIPOLDER 2.0

details trompetaansluiting

Weefvaklengte 260 m
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TB-RWS en Hooipolder 2.0

Huidige plannen RWS tegenover alternatief plan Hooipolder 2.0
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HOOIPOLDER 2.0

overzicht
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TB-RWS en Hooipolder 2.0
VERBINDINGSWEG KARTHUIZER
POLDER

TB > HOOIPOLDER 2.0

1 Rotonde De Hillen

1

Niet nodig

2 Brug over De Donge

2

Niet nodig

3 Verbindingsweg

3

4 Rotonde Kloosterhoeve

4

Niet nodig
1.9 km 2 rijbanen

1

Niet nodig

2 Tunnelbak A27 72 meter

2

Blijft

3 Viaduct A59

3

Blijft

4

Niet nodig

ASFALT

Blijft

n.v.t

3.6 km
- 7m breed
0.65 km - 12 m breed
-----

Tunnelbak A27
72 meter
Viaduct A59
80 meter

Kosten neutraal
Kosten neutraal

-----

Kosten totaal volgens opgave RWS in 2016
5 Ruimte onder het Knooppunt 5

HP 2.0

2.0

Niet nodig

1 Tunnel Oosterhoutseweg

4 Viaduct Kerklaan

TBHOOIPOLDER

€ 7.1 mln

3.2 km 2 rijbanen +
vluchtstrook

VERBINDINGSBOOG A59

80 meter.

HOOIPOLDER 2.0

€ 85 mln.
Ruimte onder het
Knooppunt

Totaal incl. bijdrage Provincie Noord Brabant

€ 5 mln.
€ 90 mln.

€ 5 mln.
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KOSTEN- BATEN OVERZICHT HP 2.0
VERBINDINGSWEG KARTHUIZERPOLDER
•

Geen rotonde De Hillen.

•

Geen doorsnijding Natuurgebied De Hillen.

•

Geen brug over de Donge. 74 m1

( €1,836 mln.)

•

Geen verbindingsweg Karthuizerpolder.

Geen asfalt ( 1.9 km 2 rijbanen)

•

Geen aanpassing rotonde Kloosterhoeve.

Geen weg en geluidsscherm

KOSTEN

€ 7.1 mln.

Huntingtonhuis

OP- EN AFRITTEN 34 BLIJVEN NOORDZIJDE A59
•

Sluipverkeer vervalt in Waspik en Raamsdonk en Kerklaan. (géén toename met 60-80% zoals bij het RWS-TB besluit)

•

Geen omzetdaling restaurant De Triangel.

OP- EN AFRITTEN 34 BLIJVEN ZUIDZIJDE A59 WATERTOREN
•

Bereikbaarheid Raamsdonk-Raamsdonksveer-Geertruidenberg-Dommelbergen blijft.

•

Ontwikkeling Plassengebied-Watertoren blijft >> Fiets- voetgangerstunnel om deze verbinding te maken

€ 2 mln.

•

Rotonde bij het Gat om gevaarlijke kruising op te heffen

€ 2 mln.

22

Ruimtebeslag TB-RWS en Hooipolder 2.0
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder
@Pixs4Profs/JoycevanBelkom

Verbindingsboog lost 25% van de file W>N op

Deze banen worden straks over de verbindingsboog afgewikkeld.

>>Richting > Utrecht
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HOOIPOLDER 2.0

Plassengebied en Watertoren

25

HOOIPOLDER 2.0

Plassengebied en Watertoren

VOG-RWB
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HOOIPOLDER 2.0

Plassengebied en Watertoren

Verbinding door Rotonde en Fiets- en voetgangerstunnel

A 59

Via het Gat naar Raamsdonk

Op weg naar Oosterhout, Plassengebied en
Scouting
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RWS – Tracébesluit A27: verbreding traject Houten – Hooipolder ֍ Karthuizerpolder
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HOOIPOLDER 2.0

Ondersteuning

Platform Raamsdonk

©WEEKBLAD DE LANGSTRAAT WOENSDAG 27 NOVEMBER 2019

•

TROMPETGESCHAL

Dat klinkt ons als muziek in de oren.

Een bijzonder mooi geschreven column. Een scherpe analyse van de
plannen en gevolgen van Rijkswaterstaat (RWS).
•

Een ondersteuning die we goed kunnen gebruiken om ons plan hoger
op de agenda te krijgen. Een ander geluid dan we tot nu toe van de
beleidsmakers te horen hebben gekregen : Te laat, het Tracébesluit is
toch al getekend. Mooi plan maar te veel asfalt en veel te veel
omrijden. Voor het asfalt en omrijden aannames hebben we inmiddels
goed nieuws: In de plannen van RWS zit 5 km meer asfalt en de
rijafstand kent een toename van 8,3 km (meer uitstoot NOx).
De Karthuizerpolder blijft onaangetast. En als klap op de vuurpijl een
compleet knooppunt met een besparing van ca. €80-€100 miljoen.
Maar daar heeft niemand in de lokale, Provinciale of landelijke politiek
nog geen oren naar. Toch maar eens goed in de oren blazen vanaf nu.
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Hooipolder 2.0
•

Beethovenlaan

•

Bewonersgroep Raamsdonkse polder

•

Hooipolder Minus Plus

•

Julianalaan

•

Natuurfederatie Geertruidenberg

•

Natuur- en Vogelwacht Biesbosch

•

SVP Sociale Volks Partij

•

ZLTO Drimmelen – Geertruidenberg

Ondersteuners van het plan
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HOOIPOLDER 2.0

Platform Raamsdonk

Wij hopen dat deze presentatie u voldoende inzicht en informatie heeft gegeven in het plan Hooipolder 2.0 / trompetaansluiting.
Zijn er nog dingen die we kunnen verduidelijken?”

Hoe verder?
Uitspraak Raad van State begin maart op Zienswijze TB
Bundelen krachten van bevolking, ondernemers, media en politiek binnen de Gemeente en brede regio richting Minister en Tweede Kamer
(Petitie)

Platform Raamsdonk
Email: actiehooipolder@gmail.com
Woordvoerder: Cees Melis

06- 15574081
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