PROJECTBESCHRIJVING
Doel en belang in de Oostelijke Langstraat
Er gaat relatief veel doorgaand verkeer door de kernen van Waalwijk, Drunen, Nieuwkuijk en
Vlijmen. Hierdoor staat daar de leefomgevingskwaliteit onder druk. Verder zijn er in de huidige
situatie knelpunten met betrekking tot de bereikbaarheid van bestaande woon-, werk- en recreatiegebieden. Vervolgens is de capaciteit van het huidige wegennet onvoldoende om de
ambities op het gebied van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het gaat hierbij onder meer om de nog te realiseren woonkern De Grassen en de nieuwe bedrijventerreinen
Haven Acht en de oostelijke insteekhaven. Ook is er sprake van verkeersonveiligheid vanwege
onvolledige en onveilige aansluitingen op de A59 en zijn er knelpunten als het gaat om de doorstroming van het verkeer op de A59 zelf.
Verder belemmert de huidige fietsinfrastructuur het (woon-werk) fietsverkeer. Er is geen volledige fietsverbinding voor het woon-werkverkeer tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch (west-oost)
en tussen Haarsteeg en Nieuwkuijk (noord-zuid).
In ecologische zin vormt het gebied rond de A59 een schakel tussen het rivierengebied van de
Maas aan de noordzijde en het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en Vlijmens
Ven/Moerputten aan de zuidzijde. Deze natuurgebieden zijn momenteel niet met elkaar verbonden. De A59 vormt een onoverbrugbare barrière voor de migratie van planten en dieren.
Tenslotte vormt de A59 een barrière ten oosten van Vlijmen in het kader van het project Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo). De gebieden van waterberging ten noorden en zuiden van de A59 zijn hierdoor niet met elkaar verbonden, waardoor de compartimentering van
het waterbergingsgebied niet volledig is.

Programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
Een aantal overheden en maatschappelijke organisaties heeft samen een programma ontwikkeld gericht op een integrale aanpak van al deze problemen en een substantiële verbetering
van de Oostelijke Langstraat. Het programma heeft de naam 'Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat' gekregen (in het vervolg de GOL genoemd) en verbetert de economische vitaliteit
van het gebied én de leefkwaliteit van de bewoners en gebruikers. Over een afstand van zo'n
20 kilometer tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch worden op en aan de snelweg A59 diverse
deelprojecten uitgevoerd. De veiligheid op de A59 wordt vergroot doordat 4 van de 9 gevaarlijke op- en afritten verdwijnen. Door de aanleg van (parallel-)wegen verbetert de doorstroming
van het verkeer van en naar de A59. De bereikbaarheid van (bestaande en nieuwe) woonwijken
en bedrijventerreinen wordt verbeterd. Daarnaast verhoogt het programma GOL ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied en draagt bij aan meer bescherming voor het
milieu en is het sluitstuk in de realisatie van het project Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch
(HoWaBo). Er worden twee ecopassages gemaakt onder de A59 door waardoor de waardevolle
groene gebieden ten noorden en ten zuiden van de A59 met elkaar verbonden worden. Tenslotte wordt het woon-werkverkeer gestimuleerd door het realiseren van een snelfietsroute tussen
Waalwijk en 's-Hertogenbosch met een noordelijke verbinding van Nieuwkuijk naar Haarsteeg.
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Ligging projectgebied
De GOL is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Waalwijk, Heusden en 'sHertogenbosch. Binnen de GOL zijn twee concentraties van ontwikkelingen te onderscheiden:
• één aan de noord- en oostzijde van Waalwijk en aan de westzijde van Drunen, hierna te
noemen GOL West.
• één aan de oostzijde van Vlijmen en westzijde van Den Bosch en in Vlijmen/Nieuwkuijk zelf,
hierna te noemen GOL Oost.
Tussen beide concentraties ligt een gebied, waar afgezien van de snelfietsroute Waalwijk-Den
Bosch, geen geplande ontwikkelingen behorende bij het project GOL zijn gelegen.

Concrete maatregelen
De GOL kent de volgende concrete maatregelen:
1. Realisatie van een volledige aansluiting 40 Drunen-West, die de onvolledige aansluitingen
38 Waalwijk-Centrum, 39 Waalwijk-Oost en 40 Drunen-West vervangt.
2. Vervolmaking van de parallelstructuur langs de A59 rondom aansluiting 40. Hiertoe worden
een Noordelijke Parallelstructuur in Waalwijk en een Westelijke Randweg in Drunen gerealiseerd en wordt de Spoorlaan in Drunen doorgetrokken.
3. Verlenging van de brug van de A59 over het Drongelens Kanaal (inmiddels gerealiseerd).
4. Realisering van een ecologische verbindingszone (EVZ) aan de oostzijde van het Drongelens Kanaal en realisering van een ecologische verbinding tussen het Drongelens Kanaal
en de Elshoutse Zeedijk.
5. Ei van Drunen in combinatie met afsluiten van afrit 41 Drunen -Elshout en aanleg parallelweg (inmiddels gerealiseerd).
6. Aanpassing van aansluiting 43 Nieuwkuijk en realisatie van de zuidelijke parallelweg Vlijmen.
7. Realisatie van een Ecotunnel van 20 meter breed onder de A59 tussen Vlijmen en 'sHertogenbosch.
8. Vervolmaking van de HoWaBo.
9. Realisatie van een volledige aansluiting 45 's-Hertogenbosch-West, waarbij aansluiting 44
Vlijmen vervalt en de Randweg Vlijmen wordt aangelegd.
10. Realisatie van een EVZ langs de Voordijk.
11. Realisatie van een snelfietsroute oost-west en noord-zuid.
12. Landbouwstructuurversterking door herverkaveling en het uitruilen van gronden voor natuur
en infrastructuurmaatregelen.
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Figuur 1: Overzichtskaart ruimtelijke maatregelen GOL West (Bron: MER-rapport)
•
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Figuur 2: Overzichtskaart ruimtelijke maatregelen GOL Oost (Bron: MER-rapport)
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