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1. INLEIDING

1.1 Probleemstelling en doelstelling nota
Bij brief van 4 mei 1971 stelde de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat plannen vast
voor de verruiming van de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal WessemNederweert. Daar nader overleg nodig was over de vraag of de Zuid-Willemsvaart door
's-Hertogenboschzal worden verbeterd of dat het kanaal ter plaatse zal worden verlegd, geldt
deze vaststelling slechts voor het gedeelte dezer vaarwegen ten zuiden van 's-Hertogenbosch
(Den Dungen). Ten aanzien van het tijdstip van uitvoering der verruimingswerken werd de
beslissing aangehouden.
Het vastgestelde verruimingsplan voorziet in een vergroting tot een volwaardige
klasse ll-vaarweg, waarop een beperkte vaart met klasse IV-schepen (1350 ton
laadvermogen) mogelijk is. Het aantal sluizen in de Zuid-Willemsvaart wordt verkleind van 15
tot 9, terwijl het merendeel der beweegbare bruggen door vaste worden vervangen. De
doorvaarthoogte onder de vaste bruggen zal tenminste 5.75 m bedragen.
De beslissing over de uitvoering van het werk werd, behoudens voor de verlegging bij
Helmond, tot dusverre aangehouden. Gelet evenwel op
- de ouderdom en de verouderde staat der sluizen;
- de ondiepe en smalle kanalen, die voor een steeds kleiner wordend deel der Nederlandse
binnenvloot toegankelijk zijn;
- de voortdurende afkalving der oevers als gevolg van niet bij het oorspronkelijke kanaalprofiel
passende snelheden en scheepsafmetingen
kan die beslissing niet langer worden uitgesteld.
In de ontwerp-Vaarwegennota (lit 1) wordt bij het daarin voorgestelde hoofdvaarwegennet (blz 9-7) aangetekend dat voor de hoofdvaarweg door Noord-Brabant voorlopig is
gekozen voor de verbinding via Tilburg. Uit nadere studies zal moeten blijken of deze keuze
juist is, dan wel de voorkeur moet worden gegeven aan de verbinding via 's-Hertogenbosch. In
het structuurschema Vaarwegen (deel a: beleidsvoornemen) (lit. 2) komt op blz. 41 een
soortgelijk voorbehoud voor.

Het doel van de voorliggende nota is:
- het op systematische wijze aandragen van voldoende basismateriaal, opdat de
besluitvorming over de maatschappelijke wenselijkheid van een verruiming en de mate van
verruiming zo verantwoord mogelijk kan plaatsvinden;
- wanneer tot verruiming wordt overgegaan een keuze te kunnen maken tussen de volgende
hoofdalternatieven:
- de Zuid-Willemsvaart wordt verruimd;
- de Zuid-Willemsvaart wordt verruimd en langs de stad 's-Hertogenbosch naar de Maas
geleid;
- er wordt afgezien van het verruimen van de Zuid-Willemsvaart noordelijk van Veghel; in
plaats daarvan wordt het Wilhelminakanaal verruimd;
- zowel de Zuid-Willemsvaart (door c.q. om 's-Hertogenbosch) als ook het Wilhelminakanaal
worden verruimd;
- het tevens mogelijk te maken een definitieve keuze te doen m.b.t. het verloop van het
hoofdvaarwegennet in de provincie Noord-Brabant.
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Het in 1971 vastgestelde verruimingsplan voorziet in een vergroting tot een volwaardige
klasse-ll-vaarweg, waarop een beperkte vaart-met klasse IV schepen mogelijk is.
In afwijking daarvan is het onderzoek thans o.m. gericht op een verruiming tot een volwaardige
klasse IV-vaarweg, niet name omdat de kosten van de boordvoorzieningen van een
volwaardige klasse-ll-vaarweg, waarop een beperkte vaart rnet klasse-1V-schepen mogelijk
is, relatief hoog blijken te zijn. Dit sluit tevens aan bij het in de ontwerp-Vaarwegennota
(zie blz. 9-11) ontvouwde beleid. Dit houdt in dat het dwarsprofiel 2 m breder en 0,50 m dieper
wordt. Het natte profiel wordt daardoor vergroot van 125 m2 tot 189 m2. Tijdens de studie is
gebleken dat de benodigde investeringen voor een verruiming tot een volwaardige
klasse-IV-vaarweg vrij hoog zijn. Daarom is ook een verruiming tot een volwaardige
klasse-ll-vaarweg onderzocht (nat profiel 118 mz).
Inmiddels werd om planologische redenen in 1975 begonnen met de verlegging van de
Zuid-Willemsvaart bij Helmond. Tevens werd besloten om ten behoeve van de
waterhuishouding van het aanliggende gebied het Wilhelminakanaal tussen Oosterhout (bij de
buizenfabriek VBF) en Tilburg (tot ca 500 m ten westen var» sluis II) te verruimen. Daarbij wordt
het profiel voor een klasse IV-vaarweg gemaakt.
Daar ten aanzien van beide vaarwegvakken reecis beslissingen zijn genomen zijn zij in deze
nota bij de behandeling der alternatieven als reeds verbeterd ingevoerd.
Deze nota heeft het karakter van een beleidsanalyse. Een aantal alternatieven en delen
daarvan (sub-alternatieven) wordt met elkaar vergeleken naar een groot aantal aspecten. De
tendenzen, die uit die vergelijking naar voren komen worden aangeduid. Er wordt evenwel
mede gelet op het afwegingsproces dat in het kader van de Inspraak nog zal plaats vinden
geen keuze voorgesteld. Wel wordt voorgesteld de keuze te beperken tot een aantal van de
onderzochte mogelijkheden.

1.2. Huidig kanalenstelsel
1.2.1 Beschrijving van de kanalen
De Zuid-Willemsvaart die de verbinding vormt tussen de Maas bij Maastricht en de Dieze bij
*8~Hertogenbosch loopt over een lengte van ca 75 kilometer over Nederlands grondgebied
door de provincies Limburg en Noord-Brabant (zie bijl. 1). Het kanaal is aangelegd in de
periode 1822-1826, onder koning Willem I. In het kanaal bevinden zich op Nederlands
grondgebied vijftien schutsluizen, die - met uitzondering van sluis nul en de sluizen op het
kanaalpand Nederweert - Belgische grens - hun oorspronkelijke afmeting en inrichting
hebben behouden. Deze sluizen vertonen thans ernstige ouderdomsverschijnseleri, het geen
vervanging noodzakelijk maakt.

De sluizen zijn niet afgestemd op de eisen die het huidige scheepvaartverkeer op deze kanalen
stelt. Een veel voorkomend binnenschip, de kempenaar met een laadvermogen van ongeveer
600 ton, kan niet volledig beladen van de vaarweg gebruik maken. Door de beperkte afmetingen
van het kanaal (breedte op de waterspiegel ongeveer 24 m, bodembreedte ongeveer 16 m
en waterdiepte ongeveer 2.40 m) kunnen de schepen slechts varen met een lage snelheid.
Daarnaast moet een groot aantal beweegbare bruggen en sluizen worden gepasseerd. De
lange benodigde vaartijd en het feit dat de Zuid-Willemsvaart slechts bevaarbaar is voor
betrekkelijk kleine schepen hebben ertoe geleid, dat er nauwelijks enige doorgaande vaart op
deze vaarweg plaats vindt. Slechts schepen die in het kanalengebied moeten laden of lossen
maken gebruik van deze vaarweg.
Door de toename van het gemiddelde laadvermogen en vergroting van het motorvermogen,
ontstaan er grotere zuigingskrachten. Het beperkte dwarsprofiel van de Zuid-Willemsvaart is
op veel plaatsen niet bestand gebleken tegen de gevolgen van de vergroting van de schepen
en de toeneming van het motorvermogen. Over grote gedeelten van de kanaaloevers zijn
ontgrondingen ontstaan en zijn boordvoorzieningen beschadigd of geheel verdwenen.
Aan het kanaalgedeelte op Limburgs gebied zijn in de jaren 1925-1927 belangrijke
verbeteringen aangebracht in verband met de aanleg van het Kanaal van Wessem naar
Nederweert. Deze verbeteringen omvatten de opruiming van sluis 14, ten gevolge waarvan het
kanaalpeil boven deze sluis met ca 2 meter daalde. In verband hiermee werd sluis 15 (bij
Nederweert) vervangen, evenals sluis 16 (bij Weert). De doorvaartwijdte en drempeldiepte van deze nieuwe sluizen zijn ruimer dan die van de uit de 19e eeuw
daterende sluizen (van de oudere sluizen 7 m resp 2.00 m en van genoemde nieuwe sluizen
7.50 m resp. 2.50 m).
Sinds 1975 is in uitvoering de verlegging van het kanaal bij Helmond. Het dwarsprofiel wordt
gemaakt volgens de klasse IV. De sluizen 7,8 en 9 worden vervangen door één sluis (D/E).
Over dit kanaal komen alleen vaste bruggen te liggen.
Het Kanaal Wessem-Nederweert kwam in 1929 gereed en vormt de verbinding tussen de
gekanaliseerde Maas en de Zuid-Willemsvaart. Het Kanaal Wessem-Nederweert wordt door
de sluis Panheel in twee panden verdeeld. Het noordelijke pand (13,5 km lang) staat in open
verbinding met de Zuid-Willemsvaart, het zuidelijke pand (2,8 km) met de Maas.
De toegelaten diepgang op het Kanaal Wessem-Nederweert en op het Limburgse deel van de
Zuid-Willemsvaart bedraagt 2,10 meter, op het Brabantse deel 1,90 meter.
Het Wilhelminakanaal, dat in 1923 werd voltooid vormt de verbinding tussen de Donge bij
Geertruidenberg en de Zuid-Willemsvaart bij Aarle-Rixtel. Het kanaal heeft een lengte van 68
kilometer en bevat een vijftal sluizen, waarvan de sluis bij Lieshout in de regel openstaat. De
toegelaten diepgang op het kanaal bedraagt 1.90 meter, hetzelfde als op het Brabantse deel
van de Zuid-Willemsvaart.
Het kanaalprofiel (gelijk aan dat van de Zuid-Willemsvaart) is, met name op het drukst bevaren
gedeelte (Son - Aarle-Rixtel), thans duidelijk te krap, waardoor ook hier veel afkalving van de
oevers plaatsvindt en boordvoorzieningen worden beschadigd of plaatselijk zelfs verloren
gaan.
Een zijtak van het Wilhelminakanaal, het Beatrixkanaal, vormt sinds de sluiting van het
Eindhovensch Kanaal voor de scheepvaart in 1974 de enige vaarwegverbinding met
Eindhoven.
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Door genoemde beperkingen vindt ook op het Wilhelminakanaal vrijwel geen doorgaande vaart
plaats.
Aan het Wilhelminakanaal zijn sinds 1967 de volgende verbeteringen uitgevoerd
- vervanging van sluis I door een sluis met kolkafmetingen 120 x 14 m en een drempel op KP3m50;
- vervanging van beweegbare bruggen door vaste en beweegbare;
- verruiming van het kanaalprofiel tussen de brug in de provinciale Maasroute en de
buizenfabriek VBF. Het nieuwe profiel heeft een spiegelbreedte van 46 m en een diepte van
3 m 50 (op het buitenpand met wisselende waterstand ligt de bodem op NAP- 3 m 80.)
Vastgesteld zijn plannen tot
- het graven van een nieuwe kanaaltak naar de Amer ten westen van Geertruidenberg
- het verruimen van het Wilhelminakanaal tussen de buizenfabriek VBF en ca 500 m ten
westen van sluis II bij Tilburg.
In beide gevallen wordt een dwarsprofiel volgens de klasse IV gemaakt.

1.2.2 Omvang van het goederenvervoer en van de scheepvaart
De omvang van het vervoer op de kanalen is bij de landelijke ontwikkeling ten achter
gebleven.
Op de tabellen A en B van de bijl -2- is voor de periode 1963 t/m 1976 voor de verschillende
kanaalvakken het goederenvervoer aangegeven.
Tussen de verschillende kanaalvakken bestaan grote verschillen in vervoersomvang; die op
het Kanaal Wessem-Nederweert (kanaalvak 8) is verreweg de grootste.
Het vervoer op vrijwel alle kanaalvakken vindt in hoofdzaak in één richting plaats.
Zo werd orj het gedeelte 's-Hertogenbosch-Veghel in 1976 ca 1,8 miljoen ton vervoerd,
waarvan 96% in zuidelijke richting.
Figuur-1-geeft voor het jaar 1976 een beeld van de omvang van de scheepvaartstromen.
Duidelijk zichtbaar zijn de verschillen in verkeersdrukte op de verschillende vakken. Ook blijkt
dat over het algemeen door schepen, die hun lading langs het kanalenstelsel hebben gelost
geen retourlading wordt ingenomen.
Voor de ontwikkeling van het aantal en het laadvermogen van de passerende geladen schepen
gedurende de jaren 1963 t/m 1976 wordt verwezen naar bijlage-2, de tabel C en de figuren
A, B en C.
Tabel-1 - geeft voor het jaar 1976 de samenstelling weer van het goederenvervoer op een
aantal punten van het kanalenstelsel.
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Bron: C B S : Statistiek van de scheepvaartbeweging 1974, tabel 3
Schaal: 1mm = 1000 schepen
FIGUUR 1

SCHEEPVAARTBEWEGING OP DE ZUIDWILLEMSVAART
HET WILHELMINAKANAAL EN HET KANAAL
WESSEM-NEDERWEERT

Tabel 1 Samenstelling van het goederenvervoer aan de uiteinden van het kanalenstelsel in
1976, in 1000 t.
Wilhelminakanaal
Oosterhout
Sluis I
283

Goederengroep

Zuid-Willemsvaart
's-Hertogenbosch
Sluis 0
289

Zuid-Willemsvaart
Weert
Sluis 16
295

Noord

Zuid

Oost

0 Landbouwproducten

2,3

48,3

182,4

21,6

87,8

1 Voeding, veevoeder

2,0

64,4

978,4

11,8

28,1

3 Aardolie-producten
4 Ertsen
5 Metalen
6 Bouwmaterialen
7 Meststoffen

Z.W.

Noord

Zuid

2,2

160,9

11,0

5,0

56,2

23,3
0,8

0,5

46,8

90,4

0,5

0,2

17,4

15,6

0,2

25,3

0,5

2,8

0,6

0,3

16,5

26,4

9,0

2,1

112,3

42,8

19,2

19,1

2,9

23,5

20,4

227,9

503,8

436,5

16,4

15,1

929,2

2470,4

7,6

0,7

39,8

30,1

0,3

0,6

3,9

46,0

2,2

123,7

1,4

0,7

126,6

0,1

11,2

0,7

0,3

3,2

70,5

286,2

979,1

2800,0

204,1

8 Chemische producten

Totaal

N.O.

0,6

2 Vaste brandstoffen

9 Overige goederen

West

Kanaal
WessemNederweert
Panheel
Sluis
303

1,2
0,4

0,4

261,2

816,2

1,1
1766,2

Bron: CBS, statistiek van de scheepvaartbeweging 1976 (tabel 8)
De belangrijkste goederenstromen zijn:
- het vervoer van landbouwproducten en veevoeder op het traject 's-Hertogenbosch-Veghel;
- het vervoer van zand en grind op het Kanaal Wessem-Nederweert en - in mindere mate - op
het aansluitende vaarwegvak naar Weert;
- het vervoer van bouwmaterialen naar Dongen en Tilburg.
De overige goederenstromen op het kanalenstelsel zijn verhoudingsgewijs van ondergeschikt
belang. De belangrijkste goederenstromen vinden hun oorsprong buiten het kanalengebied en
hebben hun bestemming in de aan de kanalen gelegen gemeenten. Doorgaande vaart komt
nauwelijks voor met een uitzondering voor het vervoer tussen België en de Maas via
Nederweert- Wessem.
Voor een globaal overzicht in de herkomst en bestemming van de aan de uiteinden van het
kanalenstelsel passerende goederen wordt verwezen naar bijlage -3-.
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1.2.3 Betekenis van de kanalen voor de regio
In de paragraaf 1.2.2 is naar vorengekomen dat de scheepvaart zeer sterk streekgericht is.
Uit de, in het kader van dit onderzoek, gehouden enquête onder de bedrijven die aan het
kanalenstelsel zijn gelegen kon worden afgeleid welke en hoeveel bedrijven voor hun aanen/of afvoer van het kanalenstelsel gebruik maken en waar deze bedrijven gelegen zijn. In fig.2
is de ligging vari deze 54 bedrijven met hun vervoersomvang en werkgelegenheid (in 1974) aangegeven. Er blijkt dan dat het merendeel van deze bedrijven gelegen
is in de gemeenten Tilburg, Helmond, 's-Hertogenbosch, Weert en Veghel.
Om een inzicht te krijgen in de betekenis van deze 'kanaalbedrijven' voor de werkgelegenheid
in bovengenoemde gemeenten is tegen elkaar afgewogen het aantal bezette arbeidsplaatsen
in de 'kanaalbedrijven' (verkregen uit de enquête) en het totaal aantal bezette arbeidsplaatsen,
welke gegevens afkomstig zijn van arbeidsmarktbeschrijvingen van de GAB*-districten in het
kanalengebied. In de meeste van bovengenoemde plaatsen zijn het vooral bedrijven in de
metaalsector, in de bouwmaterialen- en in de voedings- en genotmiddelenindustrie, die gebruik
maken van het transport over water.

Tabel -2- Aantal bezette arbeidsplaatsen in 'kanaalbedrijven' en totaal aantal arbeidsplaatsen
per GAB-rayon

GAB-rayon

aantal bezette
arbeidsplaatsen
in 'kanaalbebedrijven'

totale werkgelegenheid
per GAB-rayon

verhouding

(D

(2)

d):(2)

1241
539
3428
1589
1735

38.575
83.585
34.535
33.892
72.105

3 %
0,6%
10 %
5 %
2,4%

Weert
Tilburg
Helmond
Veghel
's-Hertogenbosch

Voor een goed begrip van de cijfers moet wel in gedachten worden gehouden dat hier slechts
een aanduiding wordt verkregen van het belang van de werkgelegenheid in de
'kanaalbedrijven' ten opzichte van de totale werkgelegenheid in de verschillende GAB-rayons.
De cijfers in de tabel wijzen er echter toch wel op dat het kanaal op de werkgelegenheid enige
invloed heeft, te meer daar iedere arbeidsplaats in een kanaalbedrijf veelal nog een
arbeidsplaats in de dienstensector betekent.
De mate waarin van vervoer te water gebruik wordt gemaakt hangt af van een aantal factoren,
zoals aard en organisatie van het productieproces, herkomst en aard van de grondstoffen,
bestemming en aard van de eindproducten (en aard van de infrastructuur in het herkomst- dan
wel bestemmingsgebied) en ligging van de bedrijven. De mate waarin - per bedrijf - de
werkgelegenheid van transport over de kanalen afhankelijk is, bleek voor dit onderzoek in vele
gevallen niet of moeilijk te bepalen te zijn.
Het spreekt voor zich dat niet alle arbeidsplaatsen van "de kanaalbedrijven" kunnen worden
toegeschreven aan de aanwezigheid van het kanaal. Bovendien is de aanwezigheid van het
kanaal niet de enige vestigingsplaatsfactor van het bedrijf. Ook de ligging en de omvang van de
* Gewestelijk Arbeidsbureau
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'markt', alsmede nog vele andere factoren bepalen de plaats van een bedrijf, zodat niet kan
worden gesteld dat het bedrijf zal verdwijnen, wanneer (een deel) van het kanalenstelsel niet
wordt verbeterd. Wel kan worden gezegd dat de werkgelegenheid in de
bouwmaterialenindustrie afhankelijk is van de npgelijkheid van vervoer te water. Ook de
omvang van een bedrijf als de CH V te Veghel is te verklaren door de ligging aan vaarwater.
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2. BESCHRIJVING VAN DE ALTERNATIEVEN

2.1 Inleiding
De in deze nota te behandelen alternatieven zijn schematisch weergegeven op de bijlage -4-.
Daarbij wordt in het algemeen een verruiming tot de klasse IV volgens de normen van de
Conferentie van Europese ministers van vervoer (C.E.M.T.) voorgesteld. Een vaarweg
van de klasse IV is toegankelijk voor het zogenaamde Rijn-Hernekanaalschip of Europaschip (laadvermogen 1350 ton) met een lengte van 80 m, een breedte
van 9.50 m en een diepgang van 2.50 m en vereist een spiegelbreedte van 48 m, een diepte
van 4m en een natte doorsnede van 169 m2. Voor de Zuid-Willemsvaart is mede in
beschouwing genomen een verruiming tot de klasse II welke toegankelijk is voor schepen van
het type kempenaar (laadvermogen 600 ton, lengte 50 m, breedte 6.60 m en diepgang
2.50 m). Deze vereist een spiegelbreedte van 35 m, een diepte van 4m en een natte
doorsnede van 118 m2. De verhouding tussen het grootspant van het schip en de natte
doorsnede bedraagt overeenkomstig de aanbeveling van de Economische Commissie voor
Europa (E.C.E.) van de Verenigde Naties ongeveer 7. Ter vergelijking diene dat de kanalen
thans openstaan voor kempenaars met een beperkte diepgang tot 1.90 m in Noord-Brabant en
2.10 m in Limburg. De Zuid-Willemsvaart en het Wilhelminakanaal hebben thans een
spiegelbreedte van 24 m, een diepte van 2.40 m en een natte doorsnede van 48 m2.
Het aantal behandelde alternatieven (10) is betrekkelijk groot. Er zijn evenwel meer denkbaar
en wel in de volgende soorten:
- een andere klasse;
- een andere lengte van de te verbeteren kanalen;
- een andere wijze van verlegging van de Zuid-Willemsvaart bij 's-Hertogenbosch.
Denkbaar is een verruiming voor te stellen tot de klasse III (toegankelijk voor schepen met een
laadvermogen van 1000 ton, een lengte van 67 m, een breedte van 8.20 m en een diepgang
van 2.50 m). Volgens blz 9-11 van de ontwerp-Vaarwegennota is het verruimen tot de Wasse III
minder zinvol, omdat er in Nederland betrekkelijk weinig vaarwegen van deze klasse
voorkomen en dit niet aansluit op hetgeen in Europees verband wordt nagestreefd (namelijk
een vaarwegennet van tenminste de klasse IV).
De hoofdalternatieven behandelen de verruiming van de gehele Zuid-Willemsvaart, van het
Wilhelminakanaal met het in zuidelijke richting daarop aansluitende deel van de
Zuid-Willemsvaart en van beide kanalen. Daarbij is steeds de verruiming van het Kanaal
Wessem-Nederweert in de plannen begrepen. Tot de alternatieven behoort ook, dat in alle
gevallen de verbindingen met Son en Veghel worden verbeterd. De enige variatie op deze
alternatieven, die denkbaar is, is het weglaten van deze aansluitingen, dan wel het kiezen van
andere eindpunten daarvoor. Deze laatste dienen zich niet aan, omdat Son en Veghel twee
havens zijn, die een aanmerkelijk groter vervoersaanbod kennen dan andere los-en
laadplaatsen. Om die reden wordt het ook als onlogisch ervaren een betere bereikbaarheid van
Son en Veghel buiten de plannen te laten.
Wat de sub-alternatieven betreft (E IVg tot en met H IVg) worden geen andere zinnige
voorstellen mogelijk geacht tot gedeeltelijke verruiming van het kanalenstelsel.
Het wordt niet reëel mogelijk geacht een verlegging van de Zuid-Willemsvaart langs de zuid- en
westzijde van 's-Hertogenbosch tot stand te brengen. Een dergelijke kanaaltak zou veel langer
worden dan de voorgestelde verlegging ten oosten van de stad en zou in planologisch en
financieel opzicht onoverkoombare problemen oproepen. Om die reden wordt een dergelijk
alternatief niet in deze nota behandeld.
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Van de aan de orde te stellen alternatieven wordt begonnen met de beschrijving van een
nul-alternatief. Gezien het belang dat de kanalen voor de provincies vertegenwoordigen en de beleidslijn in de ontwerp-Vaarwegennota (blz 9-12) wordt er van uitgegaan dat de
kanalen voor de scheepvaart open blijven. De vaarwegen zullen dan ook in een goede staat
moeten worden gehandhaafd.
Het nul-alternatief kan evenwel slechts als een zuiver rekenmodel worden beschouwd. Het is
namelijk zeer onlogisch bij vernieuwing de sluizen dezelfde geringe drempeldiepte te geven.
Het ligt in de rede bij vervanging van de sluizen deze een drempeldiepte te geven, passend
bij een schip van 600 ton laadvermogen zodat tijdens de levensduur van de sluizen
(waarschijnlijk ca. 100 jaar) deze kunstwerken althans geen belemmering zouden vormen
om van de gehele vaarweg een volwaardige klasse II vaarweg te maken. Het hier
behandelde, als nul aangeduide, alternatief heeft dan ook slechts theoretische betekenis.
Vervolgens wordt een viertal alternatieven beschreven, waarbij door Noord-Brabant en
Midden-Limburg een klasse IV-vaarweg ontstaat tussen enerzijds de Maas bij Wessem en de
Belgische grens bij Lozen en anderzijds de Maas ten noorden van 's-Hertogenbosch, dan wel
de Amer bij Geertruidenberg. Deze alternatieven sluiten aan op de sedert 1971 openstaande
vraag of een verbeterde Zuid-Willemsvaart door of langs 's-Hertogenbosch dient te worden
geleid. Het zijn de nummers AIV, BIV, CIV, en DIV (IV is de klasseaanduiding). Deze
alternatieven zijn uitgewerkt op de bijlagen 5 t/m 9. Bijlage -10- hoort daarbij en geeft een
opsomming van de uit te voeren werken. Bijlage -11- laat het lengteprofiel der kanalen zien.
Aangetekend zij, dat voorlopig is uitgegaan van handhaving van alle bestaande
kanaalkruisingen doorwegen. Dit houdt in dat iedere brug, die niet in een verruimd kanaal past,
wordt vervangen. Bij nadere uitwerking van de plannen kan het zijn dat twee of meer
kanaalkruisingen worden samengevoegd tot één nieuwe. Dit zal evenwel niet gebeuren zonder
overleg met de gemeentebesturen, de wegbeheerders en nadat de procedure volgens de
wegenwet is gevolgd. De nieuwe bruggen krijgen een dwarsprofiel, dat is afgestemd op het
huidige dwarsprofiel van de toeleidende wegen.
Voorts wordt besproken een alternatief AII (De letter A duidt aan dat hetzelfde tracé als bij AIV
wordt gevolgd, de II verwijst naar de klasse II). Hierbij wordt een volwaardige klasse-ll vaarweg
verkregen (waarop evenwel geen schepen van de klasse IV kunnen varen, zoals bij de eerdere
plannen) tussen 's-Hertogenbosch enerzijds en Wessem en Lozen anderzijds.
Tenslotte wordt nog een viertal (sub-)alternatieven behandeld, waarbij slechts één of meer
gedeelte(n) van het net worden verruimd en er dus geen doorgaande klasse IV-vaarweg
ontstaat. Deze sub-alternatieven kunnen ook dienen als bouwstenen bij het vaststellen van de
uitvoeringsvolgorde. Zij worden aangeduid met de letters E,F,G en H, de "IV" van klasse IV en
de "g" van gedeeltelijk.

2.2 Beschrijving nul-alternatief
De in de Zuid-Willemsvaart gelegen sluizen 2 tot en met 6 en 10 tot en met 13 zijn technisch
versleten. Daarnaast ontbreken over bepaalde lengtes langs de kanalen boordvoorzieningen of
zijn deze aan vernieuwing toe.
Bij dit alternatief, dat slechts als rekenmodel dienst doet, zijn de volgende werken voorzien:
- de vervanging van de sluizen 2 tot en met 6 en 10 tot en met 13 van de Zuid-Willemsvaart. De
nieuwe sluizen krijgen de afmetingen 7 x 80 m en een drempel op KP*-2 m;
- Het vervangen van de bij de genoemde sluizen aanwezige beweegbare bruggen. De nieuwe
*KP = kanaalpeil
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Totale lengte 95 km.
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9. Een verruimd kanaal (Wilhelminakanaal bij Oosterhout).
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- het vervangen van het merendeel der beweegbare bruggen door vaste met een
doorvaartwijdte van 33 m en een doorvaarhoogte van 5.75 rn. Bij een aantal vaste bruggen
zal deze doorvaarhoogte door opvijzelen worden bereikt;
- het vervangen van de overige beweegbare bruggen door beweegbare met een
doorvaartwijdte van 24 m. Voor de spoorbrug te Veghel voorziet het plan in twee
doorvaartopeningen van 14 m wijdte;
- de vergroting van het dwarsprofiel van het kanaal tot 169 m2 natte oppervlakte (zie fig.3). De
spiegelbreedte wordt 48 m en de bodemdiepte 4 m. Te Beek en Donk alsmede te Weert zal
het kanaalprofiel plaatselijk smaller worden gemaakt.
(Beek en Donk over 1100m 35 m breedte en te Weert over 800m 30 m breedte). In beide
gevallen wordt over die lengte het kanaal verdiept tot KP- 4,50 m;
- het aanbrengen van boordvoorzieningen.
De sluizen 15 en 16 van de Zuid-Willemsvaart en de sluis Panheel blijven gehandhaafd. Er
worden grotere sluizen naast gebouwd.
Wat de doorgang te 's-Hertogenbosch betreft wordt het volgende opgemerkt:
- de sluis, die sluis nul gaat vervangen komt ongeveer 500 m zuidelijker te liggen;
- het peil van dit kanaalpand zal hetzelfde zijn als van de Dieze, namelijk NAP + 2.15 m;
- de beschikbare ruimte biedt geen mogelijkheid het kanaal volgens het normale profiel te
verruimen. Daardoor zullen twee klasse IV-schepen elkaar niet kunnen ontmoeten. Bij het
ontwerp van het dwarsprofiel is uitgegaan van onbeperkte vaart met 600 tonsschepen.
Daarvoor is tenminste nodig een spiegelbreedte van 24 m en een bodemdiepte van 5 m (zie
fig.-4-)
- de vier bestaande bruggen (Orthensebrug, Kasterenbrug, Hinthamerbrug en Sint
Antoniebrug) worden vervangen door beweegbare bruggen met een doorvaartwijdte van
24 m. Het wegdek zal op nagenoeg dezelfde hoogte komen te liggen als dat van de
bestaande bruggen;
- voor schepen groter dan 600 ton zal tussen de Diezebrug en de eerste sluis van de
Zuid-Willemsvaart éénrichtingsverkeer worden ingesteld. De regeling zal bij de Diezebrug
geschieden. Ten noorden van de Diezebrug en van de nieuwe sluis in de Zuid-Willemsvaart
zullen wachtplaatsen worden ingericht.
Met het oog op de te verwachten toeneming van het vervoersaanbod in de toekomst zal te
Engelen op den duur een tweede sluis (schutkolkafmetingen 12 x 100m) dienen te worden
gebouwd in verband met de te geringe capaciteit van de bestaande sluis.

2.4. Beschrijving alternatief B I V
Bij dit alternatief worden verruimd tot klasse IV:
- het Wilhelminakanaal;
- de Zuid-Willemsvaart tussen Veghel en de Belgische grens;
- het Kanaal Wessem-Nederweert.
Totale lengte 116 km.
De Zuid-Willemsvaart benoorden Veghel wordt verbeterd volgens alternatief A II.
Aan de Zuid-Willemsvaart ten zuiden van Veghel en aan het Kanaal WessemNederweert worden dezelfde werken uitgevoerd als bij alternatief AIV. De verbetering van het
Wilhelminakanaal gebeurt op gelijke wijze als bij de andere vaarwegen. Van de sluizen worden
de nrs. II en III vervangen door één nieuwe sluis, sluis IV wordt herbouwd en sluis V, die thans
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meestal openstaat, wordt niet vervangen. De afmetingen van deze twee nieuwe sluizen zijn 100
x 12 m met een drempel op KP- 3 m 50.
In verband met plaatselijke omstandigheden, zullen bij de verruiming van het Wilhelminakanaal
insnoerïngen van het normale dwarsprofiel voorkomen. Van km 25,4 tot km 28,8 en van km
50,6 tot km 51,7 wordt de spiegelbreedte 35 m en ligt de bodem op KP-4.50 m. Verder wordt op
een viertal verspreid liggende stukken (totale lengte 3,6 km) de spiegelbreedte 41.50 m. Hierbij
wordt geen extra bodemverdieping toegepast.
De sluizen II en III ten westen van Tilburg worden vervangen door één nieuwe sluis. Voor de
ligging daarvan zijn twee mogelijkheden onderzocht
a) halverwege de sluizen II en III;
b) nabij sluis III.
Volgens een onderzoek van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding is bij de
ligging a) de te verwachten landbouwschade het geringst. Wat de uitvoering betreft is
mogelijkheid a) evenwel de duurste oplossing; daarenboven moet tijdens de bouw het
scheepvaartverkeer worden gestremd.
Tilburg heeft plannen ten noorden van het kanaal een werkgebied (Vossenberg) in te richten en
het gebied ten zuiden van de vaarweg te bestemmen tot woongebied (Reeshof). Bij uitvoering
van die plannen vervalt de landbouwschade grotendeels. De oplossing b) is daarom gekozen.
Bij de doorgang van de vaarweg in Tilburg kan het volgende worden aangetekend.
- het normale dwarsprofiel met een spiegelbreedte van 48 m kan niet in het gehele stadsgebied
worden gemaakt. Plaatselijk zal de breedte 35 m en 41.50 m zijn. Voor het ontmoeten van de
grootste schepen levert dit geen onoverkomelijke bezwaren op.
- thans zijn zeven vaste en acht beweegbare bruggen aanwezig. De vaste bruggen blijven
ongewijzigd. Over de wijze van vervanging van de beweegbare bruggen zal nader worden
beslist. Daarbij staat niet vast dat alle bruggen zullen worden herbouwd.

3, Sluis bohorwidtt bij oon klunst." IV •• kanaal (Wilholmirmkunaul, Oostnrhout).
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2.5. Beschrijving van alternatief CIV:
Bij dit alternatief worden verruimd .tot klasse IV
- de Zuid-Willemsvaart
- het Wilhelminakanaal
- het Kanaal Wessem-Nederweert
Totale lengte 132 km.
Het betreft hier de verruiming van de gehele lengte van de drie vaarwegen. Dit gebeurt op de
wijze als bij de alternatieyen AIV en BIV beschreven.

2.6. Beschrijving van alternatief DIV
Bij dit alternatief worden verruimd tot klasse IV:
- de Zuid-Willemsvaart van Den Dungen tot de Belgische grens
- het Kanaal Wessem-Nederweert
- het Wilhelminakanaal van Son tot aan de Zuid-Willemsvaart.
Tussen Den Dungen en de Maas bij Empel wordt een nieuw kanaalvak gegraven. Totale lengte
van dit alternatief 98 km. De doorgang van 's-Hertogenbosch kan bij dit alternatief aan het
scheepvaartverkeer worden onttrokken. De bedrijven ten zuiden van 's-Hertogenbosch zullen
voor schepen van 600 ton bereikbaar blijven.
Ten zuiden van Den Dungen worden werken uitgevoerd overeenkomende met het alternatief A
IV.
Het tracé van een kanaalvak Den Dungen-Empel wordt in hoofdzaak bepaald door de rijksweg
2 en de bebouwing van Rosmalen en Empel.
In verband met de toelaatbare hellingen in de spoorweg 's-Hertogenbosch-Nijmegen en de
onderdoorgang van rijksweg 2 in deze spoorlijn is het kanaalpeil vastgesteld op NAP + 1 m. Dit
leidt tot twee sluizen in dit kanaalvak te weten ten noorden van de kruising met de Aa en nabij
de Maas. Door de lage ligging van dit (eerste) kanaalpand is bij hogere Maasstanden bemaling
nodig.

2.7 Beschrijving van alternatief AII.
Bij dit alternatief worden verruimd tot volwaardige klasse II:
- de Zuid-Willemsvaart
- het Kanaal Wessem-Nederweert
- het Wilhelminakanaal van Son tot de Zuid-Willemsvaart
Langs het overige deel van het Wilhelminakanaal worden boordvoorzieningen aangebracht
en vernieuwd.
Dezelfde indeling in kanaalpanden als bij AIV wordt aangehouden.
De volgende werken zijn nodig
- het slopen van de sluizen 2 t/m 6 en 10 t/m 13 van de Zuid-Willemsvaart;
- het bouwen van 6 sluizen met afmetingen 8 x 110 m en een drempel op KP-3.50 m.
De toegangssluizen te 's-Hertogenbosch en Panheel krijgen dezelfde afmetingen;
- het vervangen van het merendeel van de beweegbare bruggen door vaste met een
doorvaarwijdte van 33 m en een doprvaarthoogte van 5.75 m.
- het vervangen van de overige beweegbare bruggen door beweegbare met een
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doorvaartwijdte van 24 m. De spoorbrug Veghel wordt vervangen door een nieuwe met twee
beweegbare openingen, wijd 14 m;
- vergroting van het dwarsprofiel van het kanaal tot 118 m2. De spiegelbreedte wordt 35 m en
de bodemdiepte 4 m (zie flg.-3-)
Te Weert wordt over 800 m lengte de spiegelbreedte slechts 30 m;
- het aanbrengen van boordvoorzieningen.
De sluizen 15 en 16 van de Zuid-Willemsvaart en de sluis Panheel blijven gehandhaafd. Alleen
te Panheel wordt een tweede sluis gebouwd.
De doorgang van 's-Hertogenbosch wordt op dezelfde wijze verbeterd als bij alternatief AIV.
(zie blz. 14). Een verkeersregeling is evenwel in dit geval niet nodig.

2.8 Gedeeltelijke verruiming tot klasse IV
De volgende sub-alternatieven voor een verruiming van gedeelten van de kanalen tot
de klasse IV dienen zich aan. Aan de niet te verruimen kanaalgedeelten worden de werken
volgens het alternatief A II uitgevoerd.
2.8.1 Sub-alternatief E IVg
Hierbij wordt van de Zuid-Willemsvaart het gedeelte 's-Hertogenbosch-Veghel verruimd. De
doorgang te 's-Hertogenbosch blijft gehandhaafd. Totale lengte 18,6 km.
Voor de uit te voeren werken wordt verwezen naar het alternatief AIV.
2.8.2 Sub-alternatief F IVg
Hierbij wordt van de Zuid-Willemsvaart het gedeelte 's-Hertogenbosch-Veghel verruimd. De
doorgang 's-Hertogenbosch wordt vervangen dooreen kanaalvak Den Dungen-Empel. Totale
lengte 21,5 km.
Voor de uit të voeren werken wordt verwezen naar het alternatief DIV.
2.8.3 Sub-alternatief G IVg
Hierbij wordt van het Wilhelminakanaal verruimd het gedeelte van 500 m bewesten sluis II tot
de Dongense brug te Tilburg. Totale lengte 4,5 km.
Het werk omvat:
- het slopen van de sluizen II en III;
- het bouwen van een sluis I l/l II met de afmetingen 12 x 100 m en een drempel op KP-3.50 m;
- het verruimen van 4500 m kanaal tot 169 m2 natte oppervlakte;
- het aanbrengen van boordvoorzieningen.
2.8.4 Sub-alternatief H IVg
Hierbij worden verruimd:
- het Kanaal Wessem-Nederweert;
- het gedeelte van de Zuid-Willemsvaart tussen Nederweert en de Belgische grens.
Totale lengte 29,3 km.
Voor de uit te voeren werken wordt verwezen naar het alternatief AIV.
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3. VERGELIJKING DER ALTERNATIEVEN NAAR VERSCHILLENDE
ASPECTEN
3.1 Inleiding
Na de in het voorgaande hoofdstuk gegeven bespreking van de karakteristieken van de
(sub-)alternatieven komt thans de onderlinge vergelijking van de alternatieven aan de orde. Dit
gebeurt in twee stappen. Eerst vindt een vergelijking plaats naar de volgende aspecten die niet
in geld uitdrukbaar zijn:
- scheepvaart (bepaalde aspecten) (par 3.2)
- waterhuishouding (par 3.3)
- regionale ontwikkeling en verband met de Belgische kanalen (par 3.4)
- stedelijk milieu (par 3.5)
- landschap (par 3.6)
- natuurlijk milieu (par 3.7)
- recreatie (par 3.8)
Vervolgens worden in de paragraaf 3.9 de aspecten besproken, die wel in geld uitdrukbaar zijn.
Behandeld worden
- kosten van de kanaalwerken
- transportkosten scheepvaart
- kosten wegvervoer
- werkgelegenheid
- landbouw
- overblijvende specie
Aan het eind van iedere paragraaf volgt een onderlinge vergelijking naar (deel-) aspecten. Een
samenvatting daarvan en een verdere vergelijking van de alternatieven vindt vervolgens plaats
in hoofdstuk 4.

3.2 Scheepvaart
Hoewei aan de transportkostenvoordelen voor de scheepvaart bij de verschillende
(sub-)altematieven in de sub-paragraaf 3.9.3 ruime aandacht zal worden besteed, zijn er
enkele gezichtspunten met betrekking tot de scheepvaart, die in paragraaf 3.9, waarin de in
geld uitgedrukte aspecten worden behandeld, niet aan de orde komen.
In de eerste plaats is te wijzen op de rol die de Brabants-Middenlimburgse kanalen kunnen
vervullen als vervangende vaarroute voor de Maas in de verbinding met Zuid-Limburg en
Zuidoost-België. Voor de route van Zuid-Limburg naar Noord- en Oost-Nederland alsmede
naarde Bondsrepubliek is deze mogelijkheid vanwege de vrij aanzienlijke omweg niet van
groot belang. De onderwerpelijke kanalen kunnen wel een rol spelen in de vaart van/naar
Amsterdam en Rotterdam. Deze plaatsen worden hier voor de eenvoud gekozen om de
hoofdrichtingen van de vaart aan te geven.
Als alternatieve verbinding met Amsterdam komt in aanmerking de route via de
Zuid-Willemsvaart, de Dieze, de Maas, het Kanaal van Sint Andries en de Waal. Vanaf Tiel
geldt de gebruikelijke route via het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor een andere verbinding met
Rotterdam zijn zowel het Wilhelminakanaal als de Zuid-Willemsvaart samen met de Dieze
beschikbaar. In beide gevallen komt men beneden de laatste stuw (van Lith) op de Maas uit.
Een alternatieve route naar Zuid-Limburg, die korter is dan de weg over het Albertkanaal, kan
betekenis hebben:
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- Wanneer één of meer sluizen in de Maasroute geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn. Dit
kan zich voordoen als gevolg van schadevaringen of omvangrijke herstellingen in het kader
van het onderhoud. In de Maasroute zijn bij iedere stuw twee of drie sluizen aanwezig. De
kans op algehele stremming is daardoor klein. Het uitvallen van één of twee sluizen houdt
evenwel in dat aanmerkelijke wachttijden kunnen optreden. In dat geval kan de vaart via de
Brabantse kanalen aantrekkelijk worden;
- in de (doorgaans korte) perioden van hoogwater op de Maas, wanneer de scheepvaart
moeilijk tot onmogelijk wordt;
- voor het vergroten van de sluiscapaciteit op de Maasroute. Afhankelijk van het gebruik dat de
vaart van de vervangende route maakt, kunnen investeringen worden uitgesteld;
- indien bij milieucalamiteiten één of meer stuwen gestreken moeten worden, waardoor
scheepvaart op de desbetreffende panden onmogelijk wordt;
- bij waterstandverlagingen ten behoeve van omvangrijke herstellingen aan de stuwen,
waardoor de mogelijkheden van de scheepvaart sterk beperkt worden.
De gemiddelde scheepsgrootte ligt op de Maas aanzienlijk hoger dan op de Brabantse
kanalen (in 1974 bij sluis nul 325 ton en bij Sambeek 620 ton). In de huidige staat zijn de
Brabantse en Middenlimburgse kanalen voor vele Maasschepen dan ook niet bevaarbaar.
Bovendien mijden de kempenaars en kleinere schepen deze route, omdat hij langzamer is.
De tabel -3- geeft de verdeling van de Maasvaart naar tonnageklasse voor het jaar 1973.
Bijeengeteld zijn de gegevens van de sluizen te Weurt en Grave.

Tabel -3- Verdeling van het verkeer in 1973 te Weurt en Grave tezamen naar
laadvermogenklassen.
laadvermogenklasse

laadvermogen
x 1000 ton

percentage

kleiner dan 500 ton
500-999 ton
1000-1499 ton
1500-1999 ton
groter dan 2000 ton

44.929
34.920
7.026
1.087
200

51
39,5
8
1,3
0,2

totaal

88.162

100,0

Uit de tabel blijkt dat bij verruiming van de kanalen tot klasse IV (alternatieven AIV t/m DIV)
afgezien van de hoogte der schepen in plaats van ongeveer de helft meer dan 90% van de
schepen, die de Maas bevaren ook de route door Noord-Brabant kan volgen.
De alternatieven nul en AII bieden geen ruimere mogelijkheden, al wordt door het geringere
aantal sluizen bij A II en de grotere diepgang de vaart voor schepen tot 600 ton
aantrekkelijker. De subalternatieven E IVg t/m H IVg bieden geen doorgaande vaarweg voor
schepen groter dan 600 ton. Wel wordt daarbij door de verruiming van het profiel over
bepaalde lengte en bij de eerste drie door vermindering van het aantal sluizen een wat
snellere vaart mogelijk.
In de ontwerp-Vaarwegennota worden op de blz. 8-17 en 8-18 de uitkomsten vermeld van
berekeningen van mogelijk extra verkeer, dat van de kanalen gebruik zou willen maken. De
onderstaande cijfers zijn gevonden met behulp van het verkeerstoedelingsmodel en gebaseerd op de centrale prognose voor 1985. In tabel -4- zijn de gegevens uit de
ontwerp-Vaarwegennota samengevat.
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Tabel-4- Toename doorgaande vaart op de Brabantse en Middenlimburgse kanalen als
gevolg van verruiming tot klasse IV.
gepasseerd laadvermogen in miljoenen
ton laadvermogen
alternatief

telpunt

1972

volgens centrale variant voor 1985
bij klasse II

extra doorgaande vaart
bij klasse IV t.o.v. klasse II

AIV en DIV

sluis2ZWV
Panheel

4,0
8,2

5,1
8,8

+ 5è6
+ 5è6

BIV

sluis IVWhk
Panheel

1,3
8,2

1,8
8,8

+ 4,5è5
+ 5è6

CIV

sluis2ZWV
sluis IVWhk
Panheel

4,0
1,3
8,2

5,1
1,8
8,8

+ 2,5 è 3,5
+ 2,5
+ 5è6

ZWV = Zuid-Willemsvaart
Whk = Wilhelminakanaal

Uit de tabel blijkt, mede door toevoeging van het alternatief CIV, dat de doorgaande vaart een
lichte voorkeur heeft voor de alternatieven, waarbij de gehele Zuid-Willemsvaart wordt
verruimd.
Door de verruiming zullen de schippers, die thans op de kanalen hun brood verdienen
concurrentie kunnen ondervinden van bezitters van grotere typen schepen. De mate waarin dit
zal gebeuren hangt af van de partijgrootte en de gevraagde vervoerprijs per tonkilometer.
Wanneer de bedrijven langs de kanalen geen grotere partijen kunnen ontvangen (of geen
grotere voorraden wensen aan te houden) heeft het kleinere schip betere
mededingingsvoorwaarden. Wanneer een groter schip evenwel grondstoffen aanvoert voor
meer bedrijven (en gezien het belangrijke aandeel van zand en grind in het vervoer lijkt dit
zeker mogelijk) wordt dit argument weer teniet gedaan.
De organisaties van eigenaren van kempenaars en kleinere schepen zijn erg beducht voor de
concurrentie van het grotere schip. Hoofdstuk 6 vermeldt de mening van een drietal organisaties.
Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt dat er een ontwikkeling gaande is, waarbij het
aantal kleinere schepen (laadvermogen kleiner dan 600 ton) afneemt. Economische motieven
spelen daarbij een voornamere rol dan de bevaarbaarheidsklasse van een vaarweg. Bovendien
verlopen nog vele jaren voordat de kanalen verruimd kunnen zijn.
Overigens dient bedacht te worden dat door kanaalverruiming de bezitters van grotere schepen
in een gunstiger positie komen te verkeren ten opzichte van andere vervoerstakken.
Vanuit dit gezichtspunt beoordeeld hebben de alternatieven nul en AII, alsmede G IVg de
voorkeur. AII kan zelfs enigermate positief worden beoordeeld, omdat daarbij kempenaren en
kleinere schepen volafgeladen en sneller over de Zuid-Willemsvaart kunnen varen.
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De behandelde aspecten in deze paragraaf zijn samengevat in
Tabel -5- Vergelijking alternatieven vanuit aspect scheepvaart
alternatieven

deelaspecten

nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

GlVg

HlVg

aanwezigheid van
alternatieve vaarroute

0

++

++

++

++

+

0

0

0

0

sociale gevolgen voor
de kleine binnenvaart

0
+ + gunstig
+
matig gunstig
0
ongewijzigd.

+
--

0

matig ongunstig
ongunstig

3.3 Waterhuishouding
3.3.1 Inleiding
De Zuid-Willemsvaart, het Wilhelminakanaal en het Kanaal Wessem-Nederweert worden
gevoed met Maaswater, dat wordt ingelaten door middel van de voedingsduiker te Maastricht.
In met België gesloten tractaten is vastgelegd {zie figuur-5-):
- dat Nederland via de voedingsduiker 10 m3/s op de Zuid-Willemsvaart brengt;
-dat België daarvan 2 m3/s te Lozen doorlaat naar Nederlands grondgebied;
- dat wanneer Nederland meer dan 10 m3/s op de Zuid-Willemsvaart brengt België de
meerdere hoeveelheid te Lozen teruglevert aan Nederland.
In de praktijk wordt, met inbegrip van het schutwater van de sluis in het Bosscheveld 13,5 m3/s
naar België afgelaten, terwijl te Lozen in het algemeen 4 m3/s (ten hoogste 5,5 m3/s)
Nederland binnenkomt.
Bij de waterhuishouding van de Zuid-Willemsvaart speelt het Peelbevloeiingsplan een rol.
Gedurende een proefperiode tot 1 januari 1978, is aan de provincie Limburg en Noord-Brabant
3 m3/s toegezegd ten behoeve van de landbouwgebieden in de Peel. Deze hoeveelheid water
wordt met een tijdelijk gemaal te Panheel opgepompt uit de Maas. Daar tot dusverre deze
hoeveelheid via de Noordervaart niet volledig aan het kanalenstelsel werd onttrokken, is het
overschot ten goede gekomen aan de voeding van de kanalen.
Gehele of gedeeltelijke verruiming van de kanalen heeft de volgende invloeden op de
waterhuishouding:
- door wijziging van kanaalpeilen kan de grondwaterstand van het aangrenzende gebied
veranderen (zie 3.3.2);
- door grotere kanaalprofielen ontstaan meer mogelijkheden overtollig water uit het doorsneden
gebied af te voeren (zie 3.3.3);
- de grotere kolkinhoud van de sluizen doet de waterbehoefte stijgen (zie 3.3.4).
3.3.2 Wijziging in de grondwaterstand van de aangrenzende gebieden
Het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (I.C.W.) heeft een studie verricht naar
wijzigingen van de grondwaterstand, die in de aanliggende gebieden kunnen optreden als
gevolg van de uit te voeren werken. Het I.C.W. heeft geen veldonderzoek verricht, maar heeft
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gebruik gemaakt van bestaande gegevens. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dan ook als
globaal te beschouwen. Het onderzoek beperkte zich tot het gebied van de provincie
Noord-Brabant. In Limburg vindt geen verandering van de grondwaterstand plaats. Een
dergelijk onderzoek was daar dus niet nodig. Niet bezien zijn de gevolgen van het lage
kanaalpeil van de verlegging 's-Hertogenbosch op de grondwaterstand in de aanliggende
gebieden. Mogelijk zullen met het oog op de fundering van nabij de kanaalverlegging gelegen
woonbuurten van Rosmalen voorzieningen moeten worden getroffen.
Op bijlage -12- zijn zones waar grondwaterstandsdalingen en gebieden waar (tijdelijk)
grondwaterstandsverhogingen kunnen worden verwacht in kaart gebracht. Op de berekende
landbouwschade wordt ingegaan in de subparagraaf 3.9.6
Bij het Wilhelminakanaal wordt de indeling in kanaalpanden amper gewijzigd. Het
samenvoegen van de panden tussen de sluizen I en II en tussen II en III tot een nieuw
kanaalpand l-lll leidt tussen de sluizen II en III tot verdroging. Daar de gebieden ter
weerszijden van het kanaal grotendeels in de stedelijke sfeer worden betrokken zijn de
nadelen als minder erg te beoordelen dan wanneer de huidige bestemming zou worden
gehandhaafd.
Wanneer de verlegging bij 's-Hertogenbosch buiten beschouwing wordt gelaten (de
verlegging bij Helmond wordt niet meegerekend) overheersen bij de Zuid-Willemsvaart de
gebieden waar de grondwaterstand (tijdelijk) zal stijgen.
Bij de alternatieven AII en AIV is de indeling in kanaalpanden dezelfde, terwijl in beide
gevallen het kanaalprofiel wordt verruimd. De invloed op de grondwaterstand is bij deze twee
alternatieven dezelfde.
Worden de alternatieven AIV t/m D IV vergeleken dan blijkt de volgorde van gunstig naar
ongunstig BIV, AIV, CIV, DIV.
Van de sub-alternatieven is E IVg duidelijk gunstiger dan F IVg. Het nadeel van G IVg werd
hiervoor reeds als gering beschreven. Daar het onderzoek van het ICW zich tot de provincie
Noord-Brabant beperkte is voor het sub-alternatief H IVg de invloed op de grondwaterstand
niet bekend. Bij dit subalternatief wordt op het Kanaal WessemNederweert het kanaalpeil met 0,50 m verhoogd en op de Zuid-Willemsvaart met 0,20 m. De
indeling in kanaalpanden blijft onveranderd.
Tegenover de geringe verhoging van de kanaalpeilen staat de toepassing van langere
damwanden. Daardoor wordt de weerstand tegen wegzijging uit het kanaal vergroot.
Dit rechtvaardigt de veronderstelling dat het effect van verdrassing van aanliggende gebieden
gering zal zijn.
3.3.3 Wijziging in de afvoer van overtollig water uit de aanliggende stroomgebieden
Door een ruimer kanaalprofiel zal meer overtollig water uit de aangrenzende stroomgebieden
door de kanalen kunnen afstromen. Voorwaarde is wel dat de afmetingen van de spuiwerken
bij de sluizen daarop zijn of worden afgestemd.
Op het Wilhelminakanaal wordt thans via het Beatrixkanaal overtollig water van de Dommel
geloosd. Volgens de vergunning mag dit ten hoogste 15 m3/s zijn.
De Zuid-Willemsvaart wordt momenteel op de volgende wijze benut voor de waterafvoer:
- via het Eindhovensch Kanaal mag ten hoogste 2 m3/s van de Goorloop afvloeien;
- te Beek en Donk wordt bij grote afvoeren water van de Aa op het kanaal gebracht. Samen met
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het water van de Goorloop mag dit niet meer zijn dan 12 m3/s.
Het overtollige water wordt bij Berlicum teruggeleid naar de Aa en stroomt dan via de Dieze
naar de Maas.
Uitgaande van een toelaatbare stroomsnelheid op de kanalen van 0,3 m/s kan bij verruiming
tot klasse IV (doorsnede 169 m2) een waterafvoer van ten hoogste 50 m3/s worden toegelaten.
De doorgang van 's-Hertogenbosch, die een dwarsprofiel, krijgt van 120 m2 kan evenwel
slechts 36 m3/s doorlaten. Voorts wordt door het nauwere profiel te Oosterhout de afvoer over
het Wilhelminakanaal beperkt tot 38 m3/s (125 x 0,3).
Bij alternatief AIV ontstaat de volgende mogelijkheid van waterafvoer.
- door handhaving van het aflaatwerk te Berlicum is het mogelijk in totaal 48 m3/s te vervoeren
(36 m3/s via 's-Hertogenbosch en 12 m3/s via Berlicum).
- bij de verlegging te Helmond wordt de Aa in het kanaal opgenomen. Dit kan leiden tot een
afvoer van 38 m3/s (1 x per 10 jaar). De kanaalverlegging eindigt te Beek en Donk.
In genoemde hoeveelheid zijn de huidige lozingen van Goorloop en de Aa bij Beek en Donk
(samen ten hoogste 12 m3/s) begrepen.
- een verruimd kanaal heeft dus nog een reserve van 10 m3/s (48-38).
Daar de huidige Zuid-Willemsvaart beneden Beek en Donk niet meer dan 12 m3/s kan
vervoeren dient van het water dat via de verlegde Zuid-Willemsvaart bij Helmond afstroomt het
meerdere (26 m3,1x per 10 jaar) via een aflaatwerk te worden teruggebracht op de Aa. Bij
alternatief AIV hoeft dit pas bij Berlicum te gebeuren. Op deze manier kan ook van een
verbetering van de Aa tussen Beek en Donk en Berlicum worden afgezien.
Bij het alternatief BIV zijn er de volgende mogelijkheden voor waterafvoer
- het dwarsprofiel te Oosterhout bepaalt het vermogen op 38 m3/s;
- toestemming is verleend om vanaf de Boven-Donge ten hoogste 11 m3/s (1 x per 10 jaar) op
het Wilhelminakanaal te brengen. Daarvoor zal het kanaalpand tot aan Oosterhout worden
verruimd;
- van het beschikbare vermogen is dan met inbegrip van 15 m3/s Dommelwater26 m3/s bezet,
zodat nog 12 m3/s beschikbaar is.
- het Waterschap van de Dommel bestudeert thans de mogelijkheid meer water op het
Wilhelminakanaal te brengen als alternatief voor een verbetering van de Dommel noordelijk
van het kanaal. Bij een verhoging van de hoeveelheid Dommelwater tot 25 m3/s is de
restcapaciteit nagenoeg ingenomen.
Het alternatief CIV, dat een samenvoeging is van AIV en BIV heeft de waterafvoer
mogelijkheden van beide.
Tevens bestaat de mogelijkheid een sterk vergrote Dommelafvoer op het bovenpand van het
Wilhelminakanaal gedeeltelijk via de Zuid-Willemsvaart naar de Maas te leiden.
Bij het alternatief DIV leent het kanaalvak Den Dungen-Empel zich door zijn lage kanaalpeil
niet voor waterdoorvoer. Beschikbaar zijn in dit geval de huidige doorgang 's-Hertogenbosch
met een vermogen van 15 m3/s (51 x 0,3) en het aflaatwerk Berlicum (12 m3/s).
In totaal is dan 27 m3/s voorhanden. Dit is 11 m3/s minder dan via de verlegde
Zuid-Willemsvaart bij Helmond 1 x per 10 jaar kan afstromen. Deze hoeveelheid zal dan ook via
het aflaatwerk te Beek en Donk terug moeten worden gebracht op de Aa.
Het alternatief AII heeft een natte doorsnede van 118 m2 en dus een afvoerend vermogen van
35 m3/s. Dit is weinig minder dan de afvoer van de Aa te Beek en Donk, die gesteld wordt op
38m 3 /s1xper10jaar.
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De sub-alternatieven E IVg en F IVg gaan niet verder dan Veghel en bieden, omdat zij geen
aansluiting geven op de verlegde en verruimde Zuid-Willemsvaart bij Helmond, geen
mogelijkheden voor doorvoer van grotere hoeveelheden Aa-water. De geringe verlenging van
het klasse IV-profiel tot Tilburg, die bij het sub-alternatief G IVg ontstaat, is voor de waterafvoer
niet van belang. Daar in Limburg geen plannen gestaan de kanalen te benutten voor
waterafvoer speelt dit element bij sub-alternatief H IVg geen rol.
3.3.4 Vergroting van de waterbehoefte als gevolg van de bouw van grotere sluizen
De huidige waterbehoefte van het kanalenstelsel is als volgt:
schutwaterverbruik (met inbegrip van lekverlies)
sluis I
sluis O
sluis Panheel
verdampingsverlies in droge julimaand in Noord Brabant
verliezen door wegzijglng in Noord-Brabant
kwel en verdamping in Limburg
onttrekkingen landbouw en industrie

1,7
1,0
1,9
0,2
1,2
1,0
0,7

totaal

7,7m3/s

T1 3 /S
fi
M

n
tj
ti
M

Bij sluis I kan minder dan 1 m3/s en bij de sluizen II t/m IV kan 1,2 m3/s worden teruggepompt.
Bij de sluizen van de Zuid-Willemsvaart zijn geen gemalen aanwezig.
Door gebruik te maken van de spaarkommen te Panheel kan de waterbehoefte van deze sluis
worden beperkt met 0,9 m3/s. De totale waterbehoefte kan zodoende worden verminderd tot
7,7- (1 + 0,9) = 5,8 m3/s. Afgezet tegen hetgeen te Lozen binnenkomt (4 a 5,5 m3/s, zie 3.3.1)
blijkt dat de watervoorziening in de huidige toestand amper is gewaarborgd. Doordat het te
Panheel opgepompte water ten behoeve van de Peelbevloeiïng niet volledig wordt afgenomen
zijn tot dusverre geen grote moeilijkheden opgetreden. Wel wordt ernstig overwogen de
pompcapaciteit bij alle sluizen langs het Wilhelminakanaal te vergroten tot 2,5 m3/s
(gemiddeld per etmaal)
In de nieuwe toestand zijn voor de waterbehoefte maatgevend de sluis I van het
Wilhelminakanaal, de sluis A van de Zuid-Willemsvaart en de sluis (en) te Panheel.
Voor de verschillende alternatieven werd het volgende overzicht samengesteld.
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Tabel -6- Waterbehoefte bij de verschillende alternatieven (in m3/s)
onderdelen

alternatieven
AIV

Sluis 1 Wilhelminakanaal
Sluis A Zuid-Willemsvaart
Sluis 0 Zuid-Willemsvaart
verdamping in droge julimaand
in Noord-Brabant
verliezen door wegzijging in
Noord-Brabant
waterbehoefte landbouw en
industrie**
bestaande sluis Panheel
nieuwe sluis Panheel
wegzijging en verdamping
in Limburg
totaal
besparingen op watergebruik
- terugpompen langs het
Wilhelminakanaal
- gebruik spaarkommen
Panheel
overblijvende waterbehoefte
aanvoer Lozen
tekort

+

-

_

BIV

CIV

DIV

All

E IVg

F IVg

GlVg

HlVg

1,7
0,9
—

1,7
—
0,9*

1,7
0,9
—

1,7
0,9
-

1,7
0,7
—

1,7
0,9
—

1,7
0,9
—

1,7
1,0

1,7
—
1,0

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

0,7
2,0
2,6

0,7
2,0
2,6

0,7
2,0
2,6

0,7
2,0
2,6

0,7
2,0
1,4

0,7
1,9
-

0,7
1,9
-

0,7
1,9
-

0,7
2,0
2,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

. 10,4

10,4

10,4

10,4

9,0

7,6

7,6

7,7

10,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

7,0
4,0

7,0
4,0

7,0
4,0

7,0
4,0

5,6
4,0

4,2
4,0

4,2
4,0

4,3
4,0

7,0
4,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,6

0,2

0,2

0,3

3,0

*) wegens geringere verkeersdrukte minder schutwaterverlies
"*) exclusief de waterbehoefte tbv de Peelbevloeiing.

In tabel -6- is tevens berekend het toekomstige watertekort. In dit verband dient aandacht te
worden besteed aan het in ambtelijk overleg tussen België en Nederland opgestelde
Maastractaat. Volgens dit ontwerp-verdrag zal van de gewaarborgde laagste Maasafvoer,
bovenstrooms van het Albertkanaal, ter grootte van 50 m3/s tenminste 28 m3/s naar Nederland
vloeien. Deze hoeveelheid moet worden verdeeld over de Grensmaas, het Julianakanaal en de
Zuid-Willemsvaart. Hoewel op deze wijze een gunstiger uitgangstoestand wordt bereikt staat
nog niet vast of op die manier het watertekort van de kanalen kan worden opgeheven.
Overigens zij opgemerkt dat het verdrag nog ratificatie behoeft.
Het watertekort kan worden opgeheven door een aanvullend gemaal te installeren nabij
Panheel met een capaciteit als volgt uit tabel 6. Deze hoeveelheden zijn kleiner dan het
schutwaterverlies. Er is dus sprake van hergebruik van dit water en in feite niet van een
wateronttrekking aan de Maas. Alleen bij de alternatieven A IV, B IV, C IV, D IV, A II en H IVg is
een aanvullend gemaal te Panheel nodig. Bij de subaltematieven E IVg, F IVg en G IVg wordt
dit door het kleine watertekort (in een droge julimaand) niet gerechtvaardigd.
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Tabel -7- Vergelijking alternatieven vanuit aspect waterhuishouding
deelaspecten

alternatieven
nul

gevolgen voor de grondwaterstand ter weerszijden van
de kanalen

mogelijkheid van grotere
waterafvoer (in m3/s)
te benutten door Aa (in m3/s)
zodat overblijft als reserve
(inm3/s)
besparing op kosten
verbetering van de Aa

waterbehoefte zonder
besparing (in m3/s)
waterbehoefte met sparen
en terugpompen (in m3/s)
benodigde capaciteit van
een te Panheel te bouwen
aanvullend gemaal (in m3/s)
++
+
0
- -

AIV

BIV

CIV

0

-

DIV
/

All

ElVg

FlVg

GlVg

HlVg

-

-

-

0*

0

i

0

0
0

36
26

12

36+12
26+0

15
15

23
23

0

10

12

10+12

0

0

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

nee

nee

nee

7,7

10,4

10,4

10,4

10,4

9,0

7,6

7,7

7,7

10,4

5,8

7,0

7,0

7,0

7,0

5,6

4,2

4,2

4,3

7,0

3,0

3,0

3,0

3,0

1,5

gunstig
matig gunstig
ongewijzigd
matig ongunstig
ongunstig

3,0

*) ervan uitgaande dat de gebieden bij Tilburg
in de stedelijke sfeer worden betrokken.

3.4 Regionale ontwikkeling en verband met de Belgische kanalen
3.4.1 Inleiding
Verbetering van de verkeersinfrastructuur is over het algemeen van invloed op de ruimtelijke
ontwikkeling in het doorsneden gebied en op de activiteiten die er plaatsvinden. De
kanaalverruiming heeft, ervan uitgaande dat het kanaal hoofdzakelijk functioneert als
transportader voor het goederenvervoer vrijwel uitsluitend invloed op de economische
activiteiten en daardoor op de ontplooiing van langs het kanaal gelegen industrie- en
bedrijfsterreinen. Het is nu de vraag in hoeverre de kanaalverruiming aansluit bij het ruimtelijk
beleid of dit beleid mogelijk ondersteunt.
In deze paragraaf wordt daartoe eerst de huidige en ontworpen capaciteit van industrieterreinen langs de kanalen geïnventariseerd. Daarna wordt een beeld gegeven van het effect,
dat industrie en bedrijfsleven thans van de kanaalverruiming verwachten en de wijze waarop ze
de verbeteringsalternatieven beoordelen. Tegen de achtergrond van dit beeld worden de
mogelijke effecten op de bedrijvigheid langs het kanaal geschetst en wordt tenslotte het
verband met de ruimtelijke ordening gelegd.
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Afzonderlijk wordt aandacht gegeven aan de plannen tot verruiming van de aansluitende
Belgische vaarwegen
3.4.2 De huidige en ontworpen capaciteit van industrieterreinen langs de kanalen
Op basis van de beschikbare bronnen is een overzicht samengesteld van de industrieterreinen
in het kanalengebied en van de ter plaatse aanwezige uitbreidingsmogelijkheden voor de
industrie.

Tabel-8- Overzicht beschikbare industrieterreinen op korte en lange termijn
(oppervlakte in ha.)
alternatief

droog en nat industrieterrein tezamen
op korte termijn

op lange termijn

AIV
BIV
CIV
DIV
All

500
650
650
500
500

+110
+110
+110
+110
+110

ElVg
FlVg
GlVg
HlVg

50*)
50*)
100*)

70

—

nat industrieterrein
op korte
termijn

215
315
315
215
215
70

op lange
termijn
+110
+110
+110
+110
+110

—

*) cijfers berusten op een globale opname.
Ten aanzien van de lange termijn zij nog aangetekend
- dat het terrein Ekkersrijt te Son nog met 110 ha kan worden uitgebreid;
- dat niet zijn meegeteld 120 ha in Veghel en het supra-regionale terrein bij Helmond (200-450
ha).
Oe hierboven weergegeven cijfers betreffen de capaciteit in bestaande plannen. Niet is
gebleken dat bij de toewijzing van industrieterreinen een mogelijke vaarwegverbetering een rol
heeft gespeeld. Er mag dan ook worden aangenomen dat de kanaalverruiming vrijwel geen
invloed zal hebben op de voor bedrijvigheid nog beschikbaar te stellen ruimte. Invloed op de
bezetting en het tempo van inbeslagname van de terreinen is echter niet uitgesloten. Daarbij
gaat het om 215 tot 315 ha beschikbare oppervlakte (afhankelijk van het alternatief) en
mogelijkheden op langere termijn van 430 tot 680 ha. Het supraregionale bedrijfsterrein bij Helmond levert daarin het grootste aandeel. Over de aanleg
daarvan bestaat thans echter nog geen zekerheid..
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4. Bedrijwlgheid

langs het kanaal (CHV te Veghel).
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3.4.4 De invloed op nieuwe bedrijfsvestigingen
Tevens werd onderzocht in hoeverre de kariaalverbetering aanleiding zou kunnen geven tot het
vestigen van nieuwe bedrijven. Hiervoor bleek geen enkele aanduiding beschikbaar te zijn. Het
is voor de gemeenten onmogelijk gebleken in concreto aan te geven, dat vestiging zal
plaatsvinden in geval van verruiming. Een belangrijke uitzondering hierop is het streekgewest
Weert, dat van rrening is dat een betere bereikbaarheid van Weert over de kanalen, de
industriële groeipotentie van bet streekgewest gunstig zal beTnvloeden, met name ten aanzien
van het regionale industrieterrein langs de ZuicJ-Willemsvaart (met onder meer vestiging van
Hoechst-Holland, Budelco (Budelse zinkfabriek) en AKZO-Chemie
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Bij de beoordeling van de invloed van de kanaalverruiming op de bedrijvigheid kan als
vaststaand worden aangenomen, dat een hoogwaardiger transportweg ontstaat, die het
vervoer met grotere eenheden toelaat. In concreto komt dit tot uitdrukking in een te berekenen
transportkostenvoordeel. Verandering van de vervoersmogelijkheden kan leiden tot een
wijziging van de ontwikkelingspotenties in het beïnvloede gebied. Of die verandering
in dit geval ook leidt tot een wijziging van het grondgebruik en/of van de activiteiten is niet
bekend. Samenvattend kan worden gesteld dat het effect van de kanaalverruiming in ieder
geval is een vergroting van de potentiële mogelijkheden voor de bedrijvigheid in het kanalengebied en dat deze vergroting positief mag worden beoordeeld.

3.4.5 De aansluiting bij het ruimtelijke beleid
Reeds eerder werd betoogd dat de kanaalverruiming waarschijnlijk niet van invloed zal zijn op
de totale hoeveelheid voor bedrijvigheid beschikbaar te stellen ruimte. In dit opzicht vindt er dus
geen inbreuk plaats op van kracht zijnde ruimtelijke plannen.
De kanaalverruiming zelf is in de belangrijkste ruimtelijke plannen (streekplan, vele
bestemmingsplannen) opgenomen. Voor het overige is de relatie tussen kanaalverruiming en
ruimtelijk beleid alleen nog van belang in verband met de aanwijzing van Helmond als
groeistad. Dit laatste betekent niet alleen versnelde woningbouw, maar ook een aangepaste
werkgelegenheidsontwikkeling teneinde een evenwichtige woon-werkbalans te verkrijgen.
Rondom Helmond kunnen bovendien, zoals blijkt uit de inventarisatie, vele honderden hectaren
bedrijfsterrein beschikbaar komen. Aannemend dat de kanaalverruiming leidt tot een
potentievergroting ten aanzien van de ontwikkeling van aanliggende bedrijfsterreinen en dat
in dit geval, waar het gaat om een zeer omvangrijk terrein van meer dan regionale betekenis
(verwacht mag worden dat ook de bedrijvigheid zelf wordt gestimuleerd) dan ondersteunt
de kanaalverruiming de beoogde ontwikkeling in de regio Helmond.
Door de rijks- en provinciale overheid is de zogenoemde Perspectievennota ZuidLimburg opgesteld (lit-3-). Daarin wordt gesteld dat de verruiming van het Kanaal
Wessem-Nederweert en van de Zuid-Willemsvaart voor het herstructureringsgebied van
indirect belang is (blz. 107). Wel wordt dit project voor de regionale ontwikkeling van belang
geacht. Uitvoering van de verbetering binnen een termijn van ongeveer tien jaar wordt
aanbevolen (blz. 166)
3.4.6 Verband met de Belgische kanalen
De Zuid-Willemsvaart te Lozen vormt de enige grensovergang voor de binnenscheepvaart tussen de Maas en Antwerpen. Een belemmering voor de groei van het
scheepvaartverkeer wordt gevormd door de beperkingen die de sluis bij Lozen aan dit verkeer
oplegt. De "Stop" van Lozen kan momenteel alleen gepasseerd worden door schepen van 600
ton met een grootste diepgang van 1 m 90. Aan de Belgische zijde kan de Zuid-Willemsvaart
van Maastricht tot Maaseik worden bevaren door schepen van 1000 ton met een diepgang tot
2.50 m terwijl aan de Nederlandse kant de vaart naar de Maas mogelijk is met schepen van
600 ton en een grootste diepgang van 2.10 m.
In België is een begin gemaakt met de verruiming van een aantal Kempische kanalen tot 1350
tons vaarwegen. Het betreft het Kanaal van Dessel naar Kwaadmechelen, het kanaalvak
Mol-Bocholt van het Kanaal van Bocholt naar Herentals en de Zuid-Willemsvaart (zie bijlage
-1-). Op diverse plaatsen verkeren de verruimingswerken in een vergevorderd stadium van
uitvoering.
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In het ontwerp van gewestplan Neerpelt-Bree (voorlopig vastgesteld 31 januari 1975) zijn
"reservatiezónes" aangegeven. De figuur -6- geeft een beeld van deze reserveringen nabij
Lozen.
Artikel 18, lid 7.3 van het ontwerp-gewestplan luidt:
"De reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden zijn die, waar perken kunnen worden gesteld
aan de handelingen en werken, teneinde de nodige ruimten te reserveren voor de uitvoering
van werken van openbaar nut of om deze werken te beschermen of in stand te houden".
In het voorontwerp van het gewestplan Limburgse Maaskant wordt omtrent de
scheepvaartwegen het volgende vermeld:
"Wegens het feit dat de scheepvaartwegen behoren tot de infrastructuur van grote gebieden
kan een programmering moeilijk over deelgebieden worden uitgesplitst.
De herprofilering van de Zuid-Willemsvaart en ook van het pand Bocholt- Dessel van het
Kanaal Bocholt naar Herentals is van groot belang; de sectie zou deze zijn van een
1350 ton-vaart. Deze aanpassing zal gevaloriseerd worden door de verbreding van het Kanaal
Dessel-Kwaadmechelen. In het program Noordoost België wordt eveneens de opruiming van
de Stop van Lozen vermeld. Opheffing van de Stop van Lozen en verbetering van de
kanalenstelsels aan beide zijden doet een korte vaarweg ontstaan voor schepen tot 1350 ton
tussen de verkeersas Brussel-Antwerpen enerzijds en de gekanaliseerde Maas in Nederland
anderzijds en kan dienen ter stimulering van de Groeikern Weert aan de ene zijde van de grens
en van de industriegebieden in Belgisch Noord-Limburg aan de andere zijde.
De werkgroep Zuid-Willemsvaart van het streekgewest Weert, die steeds heeft aangedrongen
op opheffing van de Stop van Lozen en verruiming van het kanalenstelsel, met name het
gedeelte Lozen - Nederweert - Wessem, is sedert oktober 1974 uitgebreid met Belgische
vertegenwoordigers. Van de zijde van deze Belgische vertegenwoordiging is naar voren
gebracht dat in België, ten oosten van de Schelde, alleen sluis Temaaien aan 1350 tons
schepen gelegenheid biedt tot grensoverschrijding. Zij meent dan ook, samen met het
Nederlandse gedeelte van de werkgroep, in de verruiming van een gedeelte van de Kempische
kanalen in België en in het Midden-Limburg gelegen kanalenstelsel, een goede mogelijkheid te
zien voor de ontsluiting van de gebieden waarin deze kanalen zijn gelegen.
Voor Weert geldt dat het voor 80% van de aan- en afvoer aangewezen is op de vaarroute
vanaf de Maas via het Kanaal Wessem-Nederweert en de Zuid-Willemsvaart en slechts voor
20% op de Zuid-Willemsvaart via Lozen. Voor N.O. België is de verbinding met de Maas via
Lozen voornamelijk belangrijk voor de aanvoer van bouwmaterialen. Daarnaast is er ook een
potentiële trafiek aanwezig tussen de nonferro-metaalindustrie in de Belgische Kempen en het
Duitse Rijnland, evenals het vervoer van witzand van Mol naar het Rijnland en Basel. Deze
trafiek zal nog vergroot kunnen worden in de functie van de toenemende industrialisatie
alsmede van de potentiële trafiek Weert-Budel. Tenslotte mag verwacht worden dat bij
aanwezigheid van een kortere vaarroute voor schepen tot 1350 ton een deel van de trafiek
welke nu via de Zeeuwse wateren uit Duitsland komt of naar Duitsland gaat via Lozen zal
worden vervoerd".
3.4.7 Onderlinge vergelijking van de alternatieven
Op grond van het voorgaande zijn vanuit het aspect regionale ontwikkeling een drietal
beoordelingscriteria onderscheiden. Allereerst wordt aangenomen dat de gesignaleerde
potentieverbetering alleen uitgaat van een klasse IV-kanaal. Daarbij beseffe men dat de directe
voordelen voor de bestaande bedrijvigheid langs de kanalen nog tot uitdrukking worden
gebracht in het transportkostenvoordeel. Alhoewel ook dit de regionale ontwikkeling kan
beïnvloeden wordt hier met name de beïnvloeding van wezenlijk nieuwe
transportmogelijkheden op de toekomstige bedrijvigheid beschouwd. Vervolgens blijkt uit de
inventarisatie dat de hoeveelheid bedrijfsterrein niet wezenlijk verschilt in de beschouwde
alternatieven. Met name voorde omgeving van Helmond maakt de keuze van het
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1. A J

verbeteringsalternatief vrijwel geen verschil. Wel heeft de bedrijvigheid te Veghel uitsluitend
voordeel bij de verbetering van de Zuid-Willemsvaart en wordt de concurrentiepositie ervan
zelfs slechter, indien BIV wordt gekozen. De werkgelegenheid in Tilburg daarentegen is in feite
niet bepalend voor de keuze, omdat bij een keuze van AIV of DIV bij gebleken behoefte
Tilburg op eenvoudige wijze op een klasse IV-vaarweg kan worden aangesloten. Van een
opheffing van de Stop van Lozen profiteert de scheepvaart in elk verbeteringsalternatief; bij een
klasse I I-kanaal uiteraard in geringere mate dan bij klasse IV.

Tabel -9- Vergelijking alternatieven vanuit aspect regionale ontwikkeling en verband met
Belgische kanalen.
alternatieven

deelaspecten

invloed regionale ontwikkeling (bedrijfsterrein)
aansluiting ruimtelijk
beleid (Helmond)
niet kwantificeerbare voordelen verbetering Belgische
kanalen

nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

0

++

+

++

++

0

+

+

0

+

0

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

++

++

++

++

+

0

0

0

++

+ + gunstig
+ matig gunstig
0 ongewijzigd

ElVg F IVg GlVg HlVg

- matig ongunstig
— ongunstig

3.5 Stedelijk milieu
Binnen het stedelijke gebied kan een kanaalverbetering invloed hebben op:
- de verkeersafwikkeling langs en over de vaarweg;
- de bebouwing langs de vaarweg;
- het woon- en verblijfsmilieu langs het kanaal.
Navolgend worden per alternatief deze invloeden beschreven.
3.5.1. Alternatief A IV (zie blz 12/14)
Dit alternatief heeft zijn voornaamste invloed binnen het stadsgebied van 's-Hertogenbosch. De
verruiming vindt aldaar plaats binnen de insteken van het beloop van het huidige kanaal. Dit
betekent dat de huidige wegen langs de vaarweg in stand blijven.
De vier beweegbare bruggen worden vervangen door beweegbare bruggen, waarvan het
wegdek op nagenoeg dezelfde hoogte ligt als het bestaande. De mogelijkheden het kanaal te
kruisen blijven dus dezelfde. De openingsduur voor het scheepvaartverkeer zal in de toekomst
weinig veranderen. Tegenover een geringe toeneming van het aantal schepen*staat, dat op de
verruimde vaarweg sneller gevaren kan worden en dat de bedieningstijd van nieuwe bruggen
korter zal zijn.
Tengevolge van de verplaatsing van sluis 0 zal het voordeel dat één van de beide bruggen over
de sluis steeds voor het verkeer beschikbaar is, komen te vervallen.
Beide bruggen zullen nu practisch gelijktijdig voor het wegverkeer zijn gesloten.
* Hoewel volgens de prognoses het passerende laadvermogen wel aanmerkelijk zal toenemen
zal, als gevolg van de toename van het gemiddelde laadvermogen per schip, het aantal
3/
schepen slechts weinig toenemen.

De gemeente 's-Hertogenbosch stelde in 1971 dat hettoenemendekanaalkruisende
autoverkeer in de toekomst ernstige hinder zal ondervinden van de beweegbare bruggen.
Tellingen in 1972 en 1975 wijzen evenwel uit, dat de verkeersdrukte iets is afgenomen.
Dit moet worden toegeschreven aan enkele nieuwe vaste bruggen (Burg.Lambobijbrug, brug in
rijksweg 2, Trierbrug). Door de openstelling van het gedeelte provinciale Maasroute (S 31)
tussen Vlijmen en Empel is in 1978 het stadscentrum verder ontlast.
De gemeente verwacht thans dat na voltooiing van de woonwijken in 's-HertogenboschNoord (met name Maaspoort) het verkeer over de bruggen van de kanaaldoorgang zal
toenemen. Deze groei zal evenwel slechts beperkt (kunnen) zijn, omdat ook de
opnamecapaciteit van het stadscentrum voor autoverkeer beperkt is. Verwacht mag dan ook
worden dat de invloed van de kanaalverruiming op de verkeersafwikkeling gering zal zijn.
Tijdens de vervanging van de bruggen moet gerekend worden op stremming en vertraging van
het weg- en scheepvaartverkeer. De nadelen kunnen worden beperkt wanneer in overleg
tussen de gemeente en de rijkswaterstaat passende maatregelen worden getroffen.
Voor de uitvoering van het werk behoeft geen bebouwing te worden gesloopt. Technisch is het
mogelijk de damwanden trillingvrij en met minimale geluidsoverlast aan te brengen.
Het verdwijnen van het benedenste gedeelte van de groene kanaalbelopen betekent een
verlies voor het woon- en verblijfsmilieu langs het kanaal. Het wordt mogelijk geacht door een
goede vormgeving van boordvoorziening en parallelwegen de kanaaloevers zodanig in
harmonie te brengen met de stedelijke omgeving dat dit nadeel grotendeels wordt opgeheven.
In Beek en Donk en in Weert worden een smaller kanaalprofiel en beweegbare bruggen
toegepast om het afbreken van gebouwen zoveel mogelijk te beperken. Alleen in Beek en
Donk zal daarbij nog een gering aantal gebouwen moeten worden gesloopt. De kanaalverruiming laat de verkeersafwikkeling in beide plaatsen onverlet.

3.5.2 Alternatief B IV (zie blz 14/16)
Het Wilhelminakanaal loopt over grote lengte door het stedelijk gebied van Tilburg.
Het verruimde kanaal zal niet overal het normale dwarsprofiel verkrijgen. Door plaatselijke
versmallingen kunnen wegen en bebouwing langs het kanaal worden gespaard.
Over de wijze van vervanging van de acht beweegbare bruggen zal nog nader overleg worden
gevoerd. Het staat overigens niet vast dat alle bruggen zullen worden herbouwd.
Vervanging van beweegbare bruggen door vaste heeft voordelen voor het gemotoriseerde verkeer en de scheepvaart. Voor het langzame verkeer betekent het overwinnen van
hoogteverschillen een nadeel.
Vermindering van het aantal bruggen verhoogt de scheidende werking van de vaarweg.
Teneinde bebouwing en langsliggende wegen te sparen zal te Son, Best en Oirschot het
kanaal gedeeltelijk in de vorm van een half of heel bakprofiel worden gemaakt. Daardoor treedt
geen aantasting van de bebouwing op, terwijl de verkeersafwikkeling niet verandert.
Bij dit alternatief blijft de doorgang 's-Hertogenbosch ongewijzigd in gebruik.
Er verandert dus niets voor de verkeersafwikkeling langs en over het kanaal, voor de
bebouwing en voor het woon- en verblijfsmilieu langs de vaarweg. Het aantal passerende
schepen zal door een stijging van het gemiddelde laadvermogen vrijwel gelijk blijven.
De passage in Weert is gelijk aan die bij alternatief AIV.
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3.5.3 Alternatief C IV (zie blz 17)
Daar dit alternatief de samenvoeging is van AIV en BIV kan naar de beschrijving onder 3.5.1
en 3.5.2 worden verwezen.
3.5.4 Alternatief D IV (zie blz 17)
Bij dit alternatief wordt aandacht geschonken aan het nieuwe kanaalvak Den Dungen-Empel
en aan het verdwijnen van de scheepvaart uit de doorgang 's-Hertogenbosch. Voor het overige
is DIV gelijk aan AIV.
Door de aanleg van een kanaalvak wordt een scheidend element toegevoegd aan de werking,
die reeds uitgaat van de rijksweg 2. Daarbij gaat het niet alleen om verbindingen tussen
's-Hertogenbosch en Rosmalen; ook een deel van Rosmalen (Hintham) ligt ten westen van
rijksweg 2.
De kanaalverlegging heeft voor het gemotoriseerde wegverkeer vrijwel geen gevolgen, omdat
de verbroken verbindingen in voldoende mate door bruggen worden hersteld. Daar het hier
hoge vaste bruggen zijn wordt de barrièrewerking voor het langzame verkeer wel versterkt.
Binnen de bebouwde kom te bouwen bruggen kunnen door hun afritten de invloed van de
kanaalaanleg verder doen reiken. De brug in de Graafsebaan zal een afrit krijgen met
keerwanden. Dit wórdt gedaan omdat bij een uitvoering met belopen meer bebouwing zou
moeten worden afgebroken. Een oplossing met keerwanden is evenwel niet zo'n fraai gezicht.
De gemeente Rosmalen heeft met het tracégedeelte tussen rijksweg 55 en de Graafsebaan
planologisch nog geen rekening gehouden. Het doorsneden gebied heeft grotendeels de
bestemming bedrijventerrein en is vrijwel volledig bezet. De voor het kanaal benodigde strook
loopt vrijwel over het terrein van één bedrijf. Daarnaast moeten nog enkele woningen aan de
noord- en zuidrand van het gebied verdwijnen.
Het gebied tussen de Graafsebaan, de rijksweg 2 en de bebouwing van Rosmalen (afmetingen
0,5 km bij 1,5 km) is practisch onbebouwd en in het structuurplan van het stadsgewest
's-Hertogenbosch aangewezen als open te houden bufferzone met een voornamelijk
agrarische functie. Het kanaal zal de visuele beleving ervan niet aantasten, de
gebruiksmogelijkheden wel beperken.
Bij dit alternatief zal de doorgang van 's-Hertogenbosch voor het scheepvaartverkeer worden
gesloten. Voor het wegverkeer heeft dit duidelijke voordelen, omdat de brugopeningen dan tot
het verleden behoren. Bovendien kunnen op eenvoudige wijze bruggen voor fietsers en
voetgangers worden gebouwd, waardoor de scheidende werking geringer wordt.
Het verdwijnen van de scheepvaart wordt voor het woon- en verblijfsmilieu als nadelig
beschouwd. Een wezenlijk onderdeel van de belevingswaarde van het water gaat verloren. Dit
kan in de toekomst leiden tot aandrang ook het water te laten verdwijnen.
Voor de bedrijven langs het kanaal ten zuiden van sluis 0 (industrie zuid) is de sluiting van de
stadstraverse, zijnde een korte verbinding naar de Maas, een nadeel.
3.5.5 Alternatief A II (zie blz 17/18)
Dit alternatief heeft dezelfde gevolgen als AIV.
In de doorgang 's-Hertogenbosch biedt dit alternatief in vergelijking tot het nul-alternatief en het
AIV alternatief het voordeel, dat twee elkaar ontmoetende schepen gelijktijdig de geopende
bruggen kunnen passeren, hetgeen tot een vermindering leidt van de brugopeningsduur en dus
tevens van de wachttijden voor het landverkeer.
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3.5.6 Subalternatieven E IVg, F IVg en H IVg (zie blz 18)
Voor E IVg geldt de beschrijving onder 3.5.1 (AIV) en voor F IVg die onder 3.5.4 (DIV). Van de
alternatieven G IVg en H IVg gaan amper invloeden uit op de beschouwde gezichtspunten.

Tabel -10- Vergelijking alternatieven vanuit aspect stedelijk milieu
deelaspecten

alternatieven
nul

AIV

0
0

0

0*
0

0*
0

0

0

0

0

verkeersafwikkeling langs en
over de vaarweg
bebouwing langs de vaarweg
woon-en verblijfsmilieu
langs het kanaal

+ + gunstig
+ matig gunstig
0 ongewijzigd
- matig ongunstig
— ongunstig

BIV^ CIV

DIV

All

E IVg F l V g l GlVg

0

+

0
0

0

0

0

HlVg

0
0

0
0

0

0

*) kan matig ongunstig zijn, afhankelijk van de beslissing over de
herbouw van de beweegbare bruggen te Tilburg.

3.6 Landschap
3.6.1 Inleiding
Als gevolg van de kanaalverbeteringswerken treden visuele veranderingen op, welke kunnen
leiden tot een andere waardering van het landschap. Bij de beschrijving zal gebruik worden
gemaakt van zowel de methode als de resultaten van de landschaps-waarderingsstudie van de Gronings-Drentse veenkoloniën (lit.4).
Hoewel in de veenkoloniën de kanalen, die met enkele andere kenmerken de identiteit van het
landschap in belangrijke mate blijken te bepalen, daar zeker een andere betekenis hebben dan
in Noord-Brabant en Limburg, biedt deze studie toch bruikbare aanknopingspunten. In genoemd onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de met behulp
van objectieve maatstaven vast te stellen uiterlijke verschijningsvorm van het landschap en
anderzijds het landschapsbeeld dat de mens zich hiervan vormt. Voorts wordt gesproken van
beelddragers, waaronder landschapselementen en kenmerken worden verstaan, die bepalend
zijn voor de waardering van het landschap. In de veenkoloniën worden de kanalen als
beelddragers gezien omdat zij zowel drager zijn van het visuele beeld, als van functionele
activiteiten (scheepvaart, recreatie) en van sociale relaties (ontmoeting). Eén van de uit het
onderzoek naar voren gekomen stellingen zegt dat naarmate een beelddrager meer van deze
aspecten in zich heeft, hij van meer betekenis is voor het gebied.
De oudste van de Brabants-Limburgse kanalen is de Zuid-Willemsvaart. Reeds lang voor de
opening van het kanaal in 1826 liep er van Amsterdam en Rotterdam een belangrijke
handelsroute over 's-Hertogenbosch naar Luik en het Duitse achterland.
Ten einde een gedeelte van deze handelsroute te verbeteren werd in het begin van de
negentiende eeuw de Zuid-Willemsvaart aangelegd. Daarbij werd aangesloten op de in de
Napoleontische tijd aangevangen werken ten behoeve van een kanaalverbinding
Antwerpen-Rijn. In 1815 waren daarvan slechts het gedeelte Lozen-Nederweert (alsmede de
Noordervaart) en het voedingskanaal van deze vaarweg (Maastricht-Lozen) gereed.
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Bij de aanleg van de Zuid-Willemsvaart is het voedingskanaal verruimd tot scheepvaartkanaal; voor het gedeelte Nederweert-'s-Hertogenbosch is het dal van de Aa gevolgd. Het
patroon van wegen, bebouwing en verkaveling was gericht op dit beekdal, dat hierdoor de
zogenaamde basisstructuur van het landschap vormde; deze noord-zuidstructuur werd door de
aanleg van het kanaal versterkt. Deze ontwikkeling ging verder toen het jaagpad van het kanaal
uitgroeide tot een brede verkeersweg (de huidige rijksweg 266). Daarlangs vestigden en
breidden bedrijven zich uit. Een voorbeeld daarvan is de C.H.V. te Veghel, die duidelijk
herkenbaar is aan de transportbuizen over de weg naar de loskade. Als gevolg van deze
bedrijfsvestigingen zijn de grote kernen langs het kanaal ('s-Hertogenbosch, Veghel, Helmond,
Weert) sterk gegroeid.
Samen met de rijksweg 266 vervult de Zuid-Willemsvaart, zowel in sociaal-economisch als in
visueel-ruimtelijk opzicht een belangrijke functie en kan hierdoor worden gezien als een
beelddrager van het omringende gebied.
In het begin van de twintigste eeuw werden het Wilhelminakanaal en het Kanaal
Wessem-Nederweert op de Zuid-Willemsvaart aangesloten. Het Wilhelminakanaal was
bedoeld om een groter deel van de provincie Noord-Brabant en met name Tilburg te ontsluiten.
Het Kanaal Wessem-Nederweert beoogde echter niet meer dan een korte vaarweg tot stand te
brengen tussen de Limburgse Mijnstreek en de Brabantse industrieën. Bij geen van beide
kanalen kon worden aangesloten op de landschappelijke basisstructuur, die in beide gevallen
wordt gevormd door een patroon van beken en zandruggen, dat loodrecht staat op de loop van
het kanaal. Langs de kanalen zijn geen belangrijke ontsluitingswegen ontstaan en hebben zich
nauwelijks nieuwe ruimtelijke structuren gevormd. De bedrijfsvestigingen langs het Wilhelminakanaal zijn daarentegen veelal ontstaan en opgenomen in
reeds aanwezige structuren, die het kanaal kruisen.
Langs het Kanaal Wessem-Nederweert zijn met uitzondering van grind- en zandopslagplaatsen bij Panheel geen belangrijke bedrijven gelegen. Wel loopt langs de vaarweg een
autosnelweg (rijksweg 75), waarvan echter door het beperkte aantal aansluitingen geen
stimulerende invloed uitgaat op nieuwe vestigingen. Kanaal en weg zijn gescheiden door een
dichte struikbeplanting, die verblinding van de schippers door het wegverkeer voorkomt, maar
tevens de gebieden ten weerszijden van het kanaal visueel scheidt.
In tegenstelling tot de Zuid-Willemsvaart komt bij deze kanalen het functionele en
structuurondersteunende karakter niet in het landschap op duidelijk herkenbare wijze tot
uitdrukking, waardoor zij in veel mindere mate beelddrager zijn van het omringende gebied.
Alvorens de ten gevolge van de kanaalwerken optredende veranderingen te behandelen is
enig inzicht gewenst omtrent de huidige visuele kenmerken van de kanalen en over de wijze
van waarneming daarvan. Deze beschouwingen zijn verzameld in bijlage -13-.
3.6.2 Wijziging van de visuele kenmerken
De uiterlijke verschijningsvorm van de kanalen zal als volgt wijzigen
- het maximaal toelaatbare schip wordt vergroot van 50 x 6.60 m (kempenaar) tot een lengte
van 80 m en een breedte van 9.50 m.
- de vaarweg wordt breder. Bij de alternatieven AIV t/m DIV en E IVg t/m H IVg wordt de
breedte verdubbeld tot 48 m, bij het alternatief AII vergroot tot 35 m.
- deze verbreding gaat ten koste van de ongeveer 25 meter oeverstroken (overwegend aan
één zijde). De nieuwe oeverstroken krijgen een breedte van 35 m, waarop de beplanting
afhankelijk van de landschappelijke situatie zal worden hersteld.
- er komt een kleiner aantal grotere sluizen (12 x 100 m in plaats van 7.5 x 65 m)
- de meeste beweegbare bruggen worden door vaste vervangen; enkele vaste bruggen krijgen
door opvijzelen de vereiste doorvaarthoogte van 5.75 m
- langs de oevers wordt een beschoeiing van damwand aangebracht.
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:<»'("i v,f<«ni».'ïiiSiiiii van i e alternatieven
Hi| a.llo; lik'laiHii. val» bli|vonda kaaakiri haa f ariana vaoi di> nahaapvantlbahandaii (mar
aiL-aadaiia«) van do dooia,an» f' .•) lariaijattbasali inliai allomariaf H IVcina hal ••ui» alianiatief
I IV«jj. I lal la iiiai ,'uada-i halakantadit vaal la atallaa, omrlal bli|koaa lid nndaaaak nulc
vaaakolaaiaa hi| da «aardannsi vaa hal laiidnühapdakanalan mal namo vanweija haa
laaaliaiiala aapaaianaan balanijli)ka tal apalan, dr aan*a/K)haid vaa hal aahtpia vaut da
I (i.ihantü I iiabanjaa kaaalaa hioihsj a»ii aaaahfiaal cjaqavan

Knihuil WvjHLHH Nudvrwoott t/a/aa in tuut </aia/ia lammi

labasjinaai/alda/a paaïtiaiahat kitala landnahapaboaldduot vatbtadiritj dan aak niindar
wordan naat jaiast dan daat sltiitina, C)rndo/oltdo ra-dan maijbovoiidiori woidoii voiwaahl dal
wa-rniiniiiifi vaa da /imi VVtllaniavnati, dia aan aaa/iaiili|k drakkara aahuapvaad haait aa
waaibij da aativitattan rond hal kanaal balei an liaifitaaier wordan waart|onniiioii daa bij lial
Wilfiolminahi-ittaal, ai:; laqiaahat /al watdan nrvaron dan aan vomiiminq \'an lial
laakvtTjariaamda knaaat
I lij hal aal alNnafiai viridl <faii voKjiavnnj vankanaalaavaa. plaats, I>IJ alla.indaia
altainatiavnn wol. I Wholokonl dalbt|da laatslo alfainaliavaadaba|»lafiiiaa lainja hal kanaal
M/ardlaaiiqalaat I ti| da aulaallatnaliavan ia Vaawaija iina fjannqara IciKfia do totala aalilaaliai)
atlaiaaaJkiataai i .•ndanka da <jorini fora wafan;piaqalba;adln hij A II Kan slacht:, in winkf
aai/nllan ( an a,adaattu vaa da batjraaiinfj aan da yaibroda/ijda blijvan aiaaa. Ik /o
arii:-.UiiKli(|houl<lu( i aali i vonoariavorx hi| aan Iwaa/ijdicja vatbiadirii) lui klaaaa \\i kanaal
(iaat hal owoi ijiaia laaijla vaidwifbati van da bapianlintj ap aati af baidaaavan.lrakaa/al hal
laiiilaahapabaald liplolijk intjnjpand wnrdati va'falaaid / o vatdwijnt vum dialyaaiaiaaiia
waaiiM-mol o|iiJoii|kiiWi!i|kili<|Mla/lii(l WlllotTiavaaii aan taalabaqajaidanda ipaailalniaiaat
up da' k •(foncivarlij)M<•'*"!" kaaaalaavai, dia bavartdtan ap fat van plaatsan da vuaaji ai ld vaanf
"aar liat aalilailii){jaada vaa!» Maiaaah«<lii| vailatvalda landsabap Vaat da/iah up<Ja
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oeverstroken bevindende statische waarnemer bestaat het gemis uit vermindering van
beschutting en variatie in zijn directe omgeving. Dit speelt met name bij het Wilhelminakanaal, waar de recreatieve potenties door het ontbreken van een langsliggende verkeersweg
(factor rust) bijzonder groot zijn. Door het aanbrengen van beplanting op de nieuwe
oeverstroken zullen deze effecten in de loop der jaren weer worden opgeheven.
Meer blijvende veranderingen doen zich echter voor in de schaal van het kanaal. Het
nul-alternatief heeft een waterspiegelbreedte van 24 m, bij AII wordt deze breedte 35 m, terwijl
bij de overige alternatieven een 48 m breed waterlint ontstaat (zij het met plaatselijke
insnoeringen). Door kanaalverbreding wordt een schaalvergroting in het landschap
ingevoerd. In de stedebouwkunde en ook in de landschapsarchitectuur wordt ervan uitgegaan
dat een waarnemer de afmetingen van objecten en ruimten betrekt op zijn eigen
lichaamslengte (menselijke maat) en aan voorwerpen in de omgeving, waarvan hij de
afmetingen kent of eenvoudig kan vaststellen. De afmeting van een object kan op deze wijze
door middel van een verhoudingsgetal ten opzichte van het menselijk lichaam worden
uitgedrukt. Dit verhoudingsgetal wordt ook wel schaal genoemd.
De huidige breedte van de waterstrook, die bij het nul-alternatief niet verandert, wordt als
kleinschalig ervaren. Deze komt overeen met de breedte van de oeverstrook, alsook met de
hoogte van zich hierop bevindende volwassen bomenrijen. Met uitzondering van
AII wordt bij alle andere (sub-)altematieven de verhouding tot de boombeplanting veranderd
van 1:1 in 2:1. Hoewel hier dus van een belangrijke schaalvergroting sprake is, kan een 48 m
brede waterspiegel nog steeds door middel van de boombeplanting aan de menselijke maat
worden gerelateerd. Deze schaalvergroting leidt voorts niet in iedere situatie tot eenzelfde
waardering. Het is hierbij opnieuw zinvol om onderscheid te maken tussen de statische en de
dynamische waarnemer. Voor de statische waarnemer telt naast de rust ook de afwisseling in
het visuele beeld. Door verbreding van het kanaal neemt hij, zowel in de lengte- als in de
breedterichting (telt dus kwadratisch op) meer wateroppervlak waar en wordt de uniformiteit in
zijn blikveld groter. Tevens heeft hij hierdoor minder contact met het aan de overzijde gelegen
landschap. Schaalvergroting zal door hem dan ook vermoedelijk negatief beoordeeld worden.
Voor de dynamische waarnemer ligt dit heel anders; ook voor hem is afwisseling en
levendigheid van belang. Alleen wordt dit op een heel andere schaal beleefd. Zo heeft de
automobilist op de weg langs de Zuid-Willemsvaart door een afschermende vangrail en
beplanting nauwelijks zicht op het wateroppervlak. Zowel door de weggebruiker als door de
schipper wordt overzichtelijkheid en het duidelijk ervaren van het karakter van het omringende
landschap op prijs gesteld. Voor deze categorie waarnemers zal het verbrede kanaal in zijn
definitieve weer begroeide toestand daarom zelfs als een verandering in positieve zin kunnen
worden gezien. Bij deze met schaalvergroting samenhangende veranderingen is het nauwelijks
mogelijk duidelijk grenzen aan te geven. Aangenomen mag worden dat het AI I-alternatief een
middenpositie inneemt tussen het nulaltematief en de overige (sub-)alternatieven.

Ook de sluizen en bruggen ondergaan een schaalvergroting, waarvoor eenzelfde benadering
geldt als de waterspiegel. Voorts doen zich nog wijzigingen voor in hoogte, vormgeving,
materiaaltype en bedieningswijze. Zo zullen de sluisdeuren, die in het Brabantse gedeelte van
het kanaal nog met de hand worden bewogen, mechanisch worden bediend vanuit een
verhoogd gelegen bedieningshuis, waardoor tevens de sfeer rond het sluisgebeuren wat
minder levendig zal zijn. Hoewel in de periode direct na de bouw een vergelijking met de ook in
cultuurhistorisch opzicht waardevolle oude sluizen vermoedelijk niet ten gunste van de nieuwe
sluizen zal uitvallen, mag worden verwacht dat deze na verloop van tijd weer als karakteristieke
bouwwerken zullen worden ervaren. Ook in het nulaltematief zullen de sluizen in het Brabantse
deel van de Zuid-Willemsvaart worden vernieuwd en gemoderniseerd. De verschillen tussen
de onderscheiden alternatieven hebben daarom slechts betrekking op enkele sluizen in
Limburg en een tweetal overigens bijzonder fraaie sluizen in het Wilhelminakanaal.
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6. Sluis in cfe Zuid-Willemsvaart, gekenmerkt door levendige sfeer.
De vervanging van de lage, beweegbare bruggen door hoge en vaste beïnvloedt het landschap
veel blijvender. De opritten zullen door hun ruimtebeslag beplanting en bebouwing doen
verdwijnen, waardoor de kanaalkruisingen, die als belangrijke oriëntatiepunten op de routes langs de vaarweg liggen hun herkenbaarheid zeker tijdelijk zullen
verliezen. Het grootste nadeel wordt echter gevormd door de visuele barrières, die interessante
doorzichten zullen doen verdwijnen.
Bij de alternatieven D IV en F IVg wordt een nieuw kanaalvak Den Dungen-Empel aangelegd.
Door de geringe breedte van de landschappelijke corridor tussen 's-Hertogenbosch en
Rosmaler» zal het kanaal met vele hoge bruggen het gebied sterk versnipperen waardoor zowel
esthetisch als functioneel een weinig bevredigende ruimtelijke indeling ontstaat. De
landschapszóne tussen "s-Hertogenbosch en Rosmalen kan door zijn weinig karaktervolle,
enigszins structuurloze uiterlijk geen hoge waarcfc worden toegekend. Om die reden zal de
aanleg van een kanaal de waardering van dit landschap niet sterk in negatieve zin kunnen
beïnvloeden.
Eert goede landschappelijke afweging van de sub-alternatieven, die soms een bijzonder kort
kanaalgedeelte omvatten, is in feite niet mogelijk zonder de plaatselijke situatie te beschouwen.
Vanwege de evenwichtigheid in de beoordeling is hier echter toch van af gezien, zodat naast
beschouwingen, zoals die gegeven zijn voorde hoofdalternatieven met name de lengte
bepalend is geweest voor de waardering die hierdoor soms dan ook eert zeer beperkte
betekenis heeft.
f >" I...iut>i.li<i|.',D« o-'Ukintij \;iiid< i .tlli:ifMli(ïVon ir.epye;,i<-ld «;tj«;n de nutte» (reed v.meen
<i|ilim,ilt> InndnelmppHijke iiipa:.:,irtij v.m het kanaal henidelmn \Mk.-ei',
Vi*c(|:'ii v.til lier ! >i,i:il'.bu';lrtJift>i »al dit iMüei voinnjeveii ineen I»'ontwerpen l,ind,.(.h,ip,ipl,in.
I tp lu-i riive.ilf, \v.i;iro|ide plohleninliek irntWe <>t!.ily:,t; i',, I v i e n , (jeldeu lileivuor de velt jende
i(ïtc)<ntij!>| n uilen
o p n i . N KK.eiin.ii , hl etteizijd:, w e i d e n i jcMtoefd j i.l. tf OOII n;inttokkctli|ko ntwi'-.'.elinij IN
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openheid en geslotenheid, zoals die wordt ervaren door de dynamische waarnemer, die zich
verplaatst in de lengterichting van het kanaal. Anderzijds zal tevens worden getracht de
continuïteit van het structuurelement tot uitdrukking te brengen, echter op een wijze, die niet
leidt tot uniformiteit in de beplanting. Dit geldt niet alleen voor de oeverstroken, maar ook voor
de vormgeving, materiaalkeuze en beplanting van de kunstwerken, die bovendien het kanaal
vanuit het landschap markeren;
- de continuïteit en afwisseling op macroniveau zal zodanig worden uitgewerkt dat een
aansluiting wordt verkregen bij zowel de plaatselijke landschapssituatie als de recreatieve
gebruiksmogelijkheden;
- op de oeverstroken dient een structuurondersteunende beplanting te kunnen worden
aangebracht, die in overeenstemming is met de schaal en het monumentale karakter van het
verbrede kanaal. Teneinde dit te kunnen bereiken is in de plannen een 35 m brede
oeverstrook opgenomen.

Tabel -11- Vergelijking alternatieven vanuit aspect landschap
alternatieven

schade op korte termijn
schade op lange termijn

nul

AIV

0
0

-

+ + gunstig
+ matig gunstig
0 ongewijzigd
- matig ongunstig
— ongunstig

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

GlVg

HlVg

—

-

-

0*)
0*)

0*)
0*)

0*)
0*)

0*)

*) Schade treedt wel op maar is in vergelijking
tot hoofdvarianten te verwaarlozen.

3.7 Natuurlijk milieu
3.7.1 Inleiding
De kanalen en in het bijzonder de oeverstroken met de plaatselijk daarachter gelegen
kwelgebieden hebben voor het natuurlijke milieu een belangrijke betekenis. Door het graven
van de kanalen is in een strook met een breedte van ongeveer 75 m het oorspronkelijk
aanwezige abiotische milieu gewijzigd. Er ontstond een waterloop met een diepte van
ongeveer 2 m, waarbij de vrijkomende specie veelal in de vorm van dijken op de oevers is
gestort. Onder invloed van het ten behoeve van de scheepvaart kunstmatig ingestelde
kanaalpeil, alsmede door de gewijzigde hoogteligging van het maaiveld heeft ook de
grondwaterstand zich gewijzigd. Na deze ingreep hebben zich in de loop der tijd aan deze
nieuwe toestand aangepaste levensgemeenschappen ontwikkeld, waarvan de waarde
thans veelal uitgaat boven die van het omringende gebied. Dit kan enerzijds worden
verklaard doordat de oeverstroken nieuwe gradiëntsituaties opleverden (van droog naar nat
en van voedselarm naar voedselrijk) en er op plaatsen, waar leemhoudende specie in de
bermen is verwerkt (met name in de zandgebieden) zich vegetaties konden vestigen, die in
de omgeving minder algemeen of niet voorkwamen. Anderzijds speelt een rol dat de
natuurwaarde van de aangrenzende cultuurgronden door een samenstel van
landbouwkundige maatregelen als grondwaterstandsverlaging, bemesting en het gebruik
van bestrijdingsmiddelen sterk is teruggelopen. De kanaalbermen zijn hierdoor in waarde
gestegen en zelfs een schuilplaats gaan vormen voor elders verdreven plant- en
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diersoorten. In de lengterichting van het kanaal zijn een aantal zdnes en gebieden te
onderscheiden, die elk worden gekenmerkt door een karakteristieke levensgemeenschap
van planten en dieren. Dit zijn: de waterzöne, de oeverzone, bermen en dijken, berrnsloten
en aangrenzende terreinen.
Een beschrijving van de levensgemeenschappen in de verschillende zones langs het kanaal
is opgenomen in de bijlage-14-.
3.7.2 Veranderingen onder invloed wan de kanaalverbeteringswerken
Bij de verbreding van de kanalen wordt niet alleen ingegrepen ir» de biotopische component
van het milieu, maar door afgraving, ophoging en wijziging van de kanaalpeilen ook in het
abiotische onderdeel. Daar het ontstaan van een bepaald type levensgemeenschap direct
samenhangt rnet abiotische factoren als grondsoort, voedselrijkdom en grondwaterstand zal
op tal van plaatsen zich een geheel andere begroeiing ontwikkelen.
Over het algemeen is na de verbreding de uitgangstoestand voor het verkrijgen van
waardevollere natuurlijke milieus op de oeverstroken aanzienlijk minder gunstig dan destijds
bij de aanleg. De redenen daarvan zijn de volgende:
- bij de herindeling en de verlenging van de kanaalpanden wordt om kwelverliezen tegen te
gaan in de nieuwe toestand een zo laag mogelijk kanaalpeil aangehouden. De lengte van
kwelbermen en -sloten zal hierdoor afnemen;
- de nieuwe oeverstroken zullen voornamelijk bestaan uit voormalige landbouwgronden.
Deze werden echter doorgaans sterk bemest en bieden daardoor een minder bruikbare
basis voor het verkrijgen van een waardevol natuurlijk milieu;
- de herbevolking van de dijken met zeldzamere soorten is moeilijk en soms zelfs niet meer
mogelijk, omdat deze soorten vaak in de omgeving niet meer voorkomen;

?. Fraaie laanbeplanting langs de Zuid-Willemsvaart bij Weert,
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- de levensgemeenschappen van de oeverstroken ontlenen hun waarde ten dele aan hun
leeftijd. Na de wijziging van het kanaalprofiel zullen zich voornamelijk minder waardevolle
storingsgemeenschappen ontwikkelen, die pas na zeer lange tijd plaats maken voor een
begroeiing van de oorspronkelijke waarde.
Wanneer beide kanaaldijken een waardevolle levensgemeenschap bezitten, is tweezijdige
verbreding dan ook extra ongunstig. Door de verbreding zal voorts een aantal bosjes,
moerasjes en vochtige graslanden verkleind en daardoor aanzienlijk minder waardevol
worden.
Bij het herstellen van oeververdediging door middel van damwanden verdwijnen de ondiepe
oeverzones, de oeverbegroeiing met haar insecten en vogelwereld, de paaiplaats voor de
vissen en de broedplaatsen voor zowel waterwild als oeverzwaluw en ijsvogel. Dit herstellen
van de boordvoorzieningen zal bij alle alternatieven gebeuren.
Naast de gevolgen, die met een vrij grote mate van zekerheid voorspelbaar zijn, kunnen er
zich nog andere voordoen, die minder goed zijn te voorzien. Zo kan zonder nader
bodemonderzoek niet worden vastgesteld of de verder van het kanaal afgelegen vochtige
bosgebieden en vennen door een daling van het kanaalpeil zullen verdrogen. Ook tijdens de
uitvoering kunnen er verschijnselen optreden, die weliswaar van tijdelijke aard zijn, maar het
natuurlijke milieu toch een blijvende schade kunnen berokkenen. Hierbij wordt gedacht aan
speciedepöts, bronbemaling bij de bouw van kunstwerken, het vervoer van machines en
materialen, alsmede de verstoring van de rust tijdens de uitvoering der werkzaamheden.
In het najaar van 1976 werd door de hydrobioloog dr. Moller-Pillot een globale biologische
inventarisatie van de kanaaloevers gemaakt (zie hiervoor de bijlagen 5 t/m 9). Tevens zijn
daarbij de te verwachten effecten van de kanaalwerken in beschouwing genomen. Naast
terreinbezoek is gebruik gemaakt van archiefgegevens van het Staatsbosbeheer, van een
door de dienst Landinrichting in de provincie Limburg opgestelde landschapsecologische
waarderingskaart, alsmede van bij ter plaatse bekende botanici aanwezige kennis.
Bij deze inventarisatie is een driedelige waarderingsschaal gehanteerd. Hierbij is in
belangrijke mate gelet op de vervangbaarheid van de aanwezige natuurlijke milieus.
De niet of nauwelijks vervangbare milieus zijn in ons land over het algemeen ook het
zeldzaamst, waardoor, hoewel uitzonderingen mogelijk zijn, in het kader van het
natuurbehoud hieraan de hoogste waarden worden toegekend. Per waardeklasse is
vervolgens aangegeven of herstel op de nieuwe oeverstrook binnen een bepaalde periode
mogelijk wordt geacht.
In de tabel-12- op blz 47 staat per alternatief en per waardeklasse aangegeven over welke
lengte stroken langs de kanalen worden aangetast door verbreding, alsmede over welke
oppervlakte gebieden door verdroging waardeverlies kunnen ondergaan.
3.7.3 Natuurbouw als middel ter beperking van de schade
Zoals uit de tabel-12- (blz 47) blijkt gaan de verbetering van de kanalen op veel plaatsen
natuurlijke milieus verloren. Hieronder bevinden zich enkele waardevolle gebiedjes
(klasse I), die vermoedelijk ook elders niet herstelbaar zijn. De overige natuurlijke milieus
zijn op langere (klasse II) of kortere termijn (klasse III) vermoedelijk wel herstelbaar. In het
kader van de kanaalwerken zal worden getracht dit herstel ook zo veel mogelijk te doen
plaatsvinden.
Belangrijke levensgemeenschappen op de bestaande oeverstroken kunnen door het
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nemen van hierop gerichte maatregelen over het algemeen weer op de nieuwe
oeverstroken worden hersteld. Hiernaast zullen er ook kleinere of delen van grotere
natuurgebieden achter de bestaande bermsloot worden aangetast. Deze kunnen worden
hersteld, hetzij in de onmiddellijke nabijheid, hetzij, indien daarvoor de ruimte ontbreekt of de
abiotische factoren zich in ongunstige zin hebben gewijzigd, op andere daarvoor geschikte
of geschikt te maken terreinen langs het kanaal.
Door verbreding en verdieping van het kanaal en door wijziging van het kanaalpeil zullen de
kwelverschijnselen op bepaalde plaatsen verdwijnen en elders ontstaan of versterkt worden.
Voor de landbouw heeft kwel een vermindering van de gebruikswaarde tot gevolg, maar
voor de natuurbouw zijn hierdoor de mogelijkheden juist aanzienlijk vergroot. Indien herstel
van ontstane schade ter plaatse niet mogelijk is zal deze met name in die gebieden worden
gezocht.
Bij de uitwerking der plannen zal nader onderzoek worden verricht naar de
natuurbouwmogelijkheden langs de kanalen. Reeds thans is een eerste opgave mogelijk
van het daarmede gepaard gaande ruimtebeslag.
Uitgaande van een 35 m brede oeverstrook zal voor deze landschappelijke inpassing in de
klasse II gebieden ter plaatse of elders een gemiddeld 10 m brede strook extra nodig zijn.
Voor gebieden van de klasse III lijkt bij een juiste plaatskeuze en een gericht beheer herstel
en mogelijk verhoging van de waarde tot klasse II te verwachten. Hiervoor wordt een extra
strook van 5 m breedte nodig geacht.
Teneinde een indruk te geven van de benodigde oppervlakte is berekend dat bij het
alternatief CIV, waarbij de grootste lengte kanaal wordt verruimd, ongeveer 42 ha extra
ruimtebeslag nodig is. Daarbij zijn verderaf gelegen natuurlijke milieus voorlopig buiten
beschouwing gelaten, omdat nog niet vaststaat of daar inderdaad waardeverlies zal
optreden.
Door het aanbrengen van moderne boordvoorzieningen, zoals die over grote lengte langs
de kanalen reeds voorkomen, zullen de blijvende waardevolle oevermilieus, indien geen
voorzieningen worden getroffen, verdwijnen. Onderzocht zal worden of er voor de
bescherming van de oevers constructies mogelijk zijn, waardoor langs kanaalgedeelten,
waar daarvoor voldoende ruimte aanwezig is, deze gradiëntsituatie weer kan worden
hersteld. Langs de oever is hiervoor een beschut en ongeveer 0.50 m diep
onderwaterbeloop vereist. In veel gevallen kan een dergelijke ondiepe strook een rijkere
natuurlijke begroeiing opleveren dan thans aanwezig is.
Op tal van plaatsen steken reeën en klein wild het kanaal over (zie bijlagen 5 t/m 9). Indien
aldaar geen ondiepe oeverzone wordt gemaakt, zal in ieder geval een wildtrap worden
aangebracht (zie fig. -7-)

_ x . . HOUTEN QQROINQ
BREED 0.40

AANZICHT
FIGUUR 7

DWARSPROFIEL
VOORBEELD VAN EEN WILDTRAP
SCHAAL 1 200
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3.7.4 Vergelijking van de alternatieven
In de tabel-12- (blz 47) worden de alternatieven met elkaar vergeleken. Bij die vergelijking
zal de schade die wordt toegebracht aan (vrijwel) onvervangbare uiterst waardevolle
natuurlijke milieus (klasse I) doorslaggevend zijn, daar herstel van waarden in de overige
klassen mogelijk wordt geacht.
Bij alle alternatieven verdwijnen de ondiepe oeverzones met begroeiing en
paaimogelijkheden voor vissen.
Ten aanzien van de verdrogings- en verdrassingsverschijnselen bestaat er geen verschil
tussen de alternatieven AII en AIV. Wel is dit het geval bij de (sub-)-alternatieven, die een
kleinere lengte hebben.
Tevens zal bij het alternatief AII, ondanks het minder brede dwarsprofiel, de oeverstrook
aan de verbredingszijde in de meeste gevallen geheel worden vergraven. De schade die
hierdoor wordt toegebracht aan de hierop voorkomende natuurlijke milieus zal weinig
afwijken van dat van alternatief AIV. Door het geringere ruimtebeslag zullen de
aangrenzende natuurgebieden echter wel minder sterk worden aangesproken.
Bij het alternatief AIV worden over een lengte van 2,5 km uiterst waardevolle milieus
aangetast. Op het gedeelte 's-Hertogenbosch-Veghel behoort hiertoe een brede strook zeer
nat moerasbos met een grote botanische en fauhistische waarde. Voorts zal door
peilverlaging ten oosten van Schijndel een ongeveer 50 ha groot gebied, bestaande uit
bossen en graslanden (behorende tot de klasse II) kunnen verdrogen. Hierin komen
waardevolle begroeiingen en fauna-elementen voor, die afhankelijk zijn van een vochtig
milieu. Door drastische peilverlaging wordt eveneens een uiterst waardevol vochtig
natuurreservaat (klasse I) ter hoogte van de kruising met de Kleine Aa direct ten zuiden van
de autosnelweg E3 met verdroging bedreigd. Langs de kanalen in Limburg worden over een
betrekkelijk grote lengte natuurlijke milieus uit de lagere waardeklassen getroffen. Een
uitzondering moet hierbij worden gemaakt voor de omgeving van het Ringselven, waar een
betekenisvolle strook heideterrein verloren gaat. Dit is eveneens het geval bij de
alternatieven BIV, CIV en DIV.
Bij het alternatief BIV worden over een lengte van 3,8 km uiterst waardevolle milieus
aangetast. Hiertoe behoren de oeverstroken ter hoogte van de kruising met het beekdal van
de Reusel, zijnde een van de laatste resten van het vroegere natuurgebied Den Opslag. In
beide gebieden komen bijzonder zeldzame plantensoorten voor. Voorts gaat bij het
landgoed De Baest een strook loof- en naaldbos verloren, terwijl de oever van de Beerze
wordt aangesneden.
Hoewel het kanaalpeil van het Wilhelminakanaal zich nauwelijks zal wijzigen, kan
verbreding toch (tijdelijk) leiden tot meer wateronttrekking aan de omgeving. Gebeurt dit in
het gebied ten oosten van Best dan zullen zowel ten noorden als ten zuiden van de vaarweg
enkele waardevolle vennen met een gezamelijke oppervlakte van omstreeks 20 ha ten dele
droogvallen.
Bij het alternatief CIV moeten de bezwaren van AIV en BIV worden opgeteld.
Het gedeelte Den Dungen-Empel van alternatief DIV betreft een nieuw kanaalvak. Het
belangrijkste doorsneden gebied is de Koornwaard, die deel uitmaakt van de uiterwaarden
van de Maas. Door het storten van vuilnis en de winning van zand is de waarde van dit
gebied afgenomen. In ornithologisch opzicht is het echter nog steeds van belang. Het
kanaal, dat door de zandwinning wordt geleid, zal de kwaliteit van dit gebied niet ernstig
aantasten. Overigens gelden de opmerkingen gemaakt bij AIV.
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Voor de sub-alternatieven EI Vg en FI Vg geldt hetgeen hierover werd opgemerkt bij de
alternatieven AIV en DIV. Sub-alternatief GIV g zal in de toekomst door
uitbreidingsplannen van de gemeente Tilburg voor wat betreft het waardevollere gebied in
de stedelijke sfeer terechtkomen. Voor educatieve doeleinden kunnen de oeverstroken hier
echter een belangrijke functie blijven vervullen.
Bij sub-alternatief H IVg worden over een betrekkelijk grote lengte natuurlijke milieus uit de
lagere waarde-klassen getroffen. Een uitzondering moet hierbij worden gemaakt Voor de
omgeving van het Ringselven, waar een betekenisvolle strook heideterrein verloren gaat.

Tabel -12- Vergelijking alternatieven vanuit aspect natuurlijk milieu
deelaspecten

alternatieven
nul

AIV

BIV

DIV2)

CIV

All 1 )

ElVg

F IVg G l V g H l V g

1. omvang aantasting oeverstroken en mogelijke
verdroging
waardeklasse

tijdsduur
herstel

I (uiterst waardevol)

A
B*
C*

totaal
mogelijke/waarschijnl jke
verdroging
II (zeer waardevol)

A
B
C*
totaal

mogelijke/waarschijnl ijke
verdroging
III (waardevol)

0,5km 0,2km 0,0km 1,0km

2,9km 3,8km 4,2km

0,5km 0,2km 0,0km 1,0km

10ha

Oha

A
B
C

30ha

Oha

1 ha

Oha

3,0km 2,5km 0,3km 1,5km
2,7km 2,7km 0,0km 0,0km

13,5km 12,8km 18,4km

5,7km 5,2km 0,3km 1,5km

Oha

50 ha

50 ha 50 ha Oha

Oha

16,7km 29,9km 32,2km
12,5km 15,0km 17,8km
15,4km 14,0km 18,6km

2,8km 2,8km 1,7km 7,0km
2,6km 2,6km 0,3km 4,5km
2,0km 2,0km 0,2km 3,0km

44,6km 58,9km 68,6km

7,4km 7,4km 2,2km 14,5km

50ha

0
0

30ha

8,9km 8,2km I1,lkm
4,6km 4,6km 7,3km

50ha

totaal
mogelijke/waarschijnl 'jke
verdroging
2 totale beoordeling
schade op korte termijn
schade op lange termijn

2,9km 3,8km 4,2km

20ha

50ha

25ha

-

.

-

25ha

Oha

-

0
0

-

Oha

-

* treedt in deze waardeklasse per definitie niet op
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1) niet geïnventariseerd.
2) ten zuiden van Den Dungen gelijk aan A IV. Ten noorden daarvan in verband met
verlegging geen aantasting van bestaande oeverstroken.
betekenis letters tijdsduur
A: waardeverlies zeer langdurig (meer dan 50 jaar) of blijvende compensatie niet mogelijk
B: Compensatie mogelijk door aankoop extra brede oeverstroken en bij gericht beleid
C: herstelbaar binnen vijfjaar bij gericht beleid (zonder aankoop van extra gronden)
betekenis totale beoordeling
+ + gunstig + matig gunstig O ongewijzigd - matig ongunstig - ongunstig.

3.8 Recreatie
3.8.1 Inleiding
De belangrijkste recreatieve mogelijkheden bieden de oeverstroken langs het kanaal. In
Noord-Brabant en Limburg hebben de vaarwegen een bijzondere betekenis, omdat het
waterarmeprovincies zijn. Het contact met het water is hier betrekkelijk zeldzaam, temeer
daar de beken, doordat zij worden begrensd door landbouwgronden, moeilijk toegankelijk
zijn voor het publiek.
De meest voorkomende vorm van oeverrecreatie is de hengelsport. Naar wordt
aangenomen vissen langs de kanalen enkele tienduizenden mensen. Bij alle alternatieven
zullen door het aanbrengen van damwanden de ondiepten langs de oevers en daarmede de
paaimogelijkheden voor vissen verdwijnen. Zoals in paragraaf 3.7 beschreven, zal worden
onderzocht op welke wijze de visstand in het kanaal op peil kan worden gehouden.
Andere vormen van oeverrecreatie zijn picknicken, wandelen, fietsen en paardrijden.
Hoewel hierover geen concrete gegevens voorhanden zijn, is bekend dat deze
mogelijkheden, met name bij de bebouwde kommen, veelvuldig worden benut. Hoewel het
zwemmen in het kanaal in beginsel mogelijk is, wordt dit met het oog op de scheepvaart niet
toegestaan.
Voor de pleziervaart zijn de kanalen van ondergeschikte betekenis.Hoewel landschappelijk
soms zeer aantrekkelijk, is de vaart over de kanalen zelf eentonig en door de vele sluizen is
de verplaatsingssnelheid gering. Als verbinding tussen het (Zuid)westen van Nederland en
Limburg worden zij door de toervaart wel benut
De meeste pleziervaart wordt aangetroffen op de kanaalpanden, die in open verbinding met
de Maas staan. Deze boten richten zich voor hun vertier voornamelijk op die rivier.
3.8.2 Vergelijking van de alternatieven
De aantrekkelijkheid voor het recreatieve gebruik van de kanalen en hun oeverstroken wordt
in belangrijke mate bepaald door visueel- landschappelijke aspecten en de grote mate van
rust, die er van het kanaalgebeuren uitgaat. Beoordeling van de alternatieven op hun
recreatieve betekenis heeft in feite dan ook grotendeels reeds in paragraaf 3.6 (landschap)
plaatsgevonden. Tijdens de uitvoering van de verbeteringswerken en in de periode erna
zullen de oeverstroken door de afwezigheid van beplanting de aantrekkelijkheid voor de
recreatie grotendeels verliezen. Op langere termijn herstelt de begroeiing zich weer en
blijven over de verschillen door schaalvergroting van het wateroppervlak en van de
kunstwerken. Na de uitvoering van de werken zullen de oevers op gelijke wijze openstaan
voor wandelaars en fietsers.
Het gebruik van de kanalen door de pleziervaart wordt beïnvloed door hun landschappelijke
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aantrekkelijkheid. De vermindering van het aantal sluizen maakt dat men zich sneller over
de vaarwegen kan verplaatsen. Hier staat echter tegenover dat de voor de recreant
aantrekkelijke oude, met de hand bediende sluizen plaatsmaken voor grootschaliger
kunstwerken, waarin een groot peilverschil moet worden overbrugd en die gekenmerkt
worden door een minder levendige sfeer. Wel kan het zo zijn, dat bij toenemende drukte op
de andere routes de kanalen een grotere betekenis krijgen voor de doorgaande toeristische
vaart.
Daar bij de alternatieven AIV t/m DIV meer begroeiing gaat verdwijnen dan bij AII is de
afneming van de recreatieve betekenis bij de eerstgenoemde alternatieven het grootst.
Gezien de rustige sfeer bij het Wilhelminakanaal is dit functieverlies bij BIV groter dan bij A
IV. Het alternatief DIV biedt door de aanleg van het kanaalvak Den Dungen-Empel en door
het vervallen van de Dieze als doorgaande vaarweg nieuwe mogelijkheden voor inwoners
van Rosmalen en 's-Hertogenbosch. Bij de sub-altematieven is het functieverlies beperkt tot
enkele gedeelten van het kanalennet.
Hoewel bij de onderlinge vergelijking van het landschap (blz 42) het aspect recreatie reeds
mee heeft gespeeld wordt onderstaand toch een vergelijking van de verschillende vormen
van recreatie gegeven.

Tabel -13- Vergelijking van de alternatieven vanuit aspect recreatie.
aspecten

alternatieven

nul
mogelijkheden voor
de oeverrecreatie
mogelijkheden voor de
pleziervaart

AIV

BIV

CIV

0
0
+ + gunstig
+ matig gunstig
o ongewijzigd

DIV

All

ElVg FlVg

0

+

+

+

+

+

0

GlVg HlVg

+

0

0

+

0

- matig ongunstig
— ongunstig

3.9 In geld uitdrukbare aspecten
3.9.1 Inleiding
In deze paragraaf komen de in geld uitdrukbare aspecten aan de orde. Dat zijn

- kosten van de kanaalwerken (3.9.2)
-

transportkosten scheepvaart (3.9.3)
kosten wegvervoer (3.9.4)
werkgelegenheid (3.9.5)
landbouw (3.9.6)
overblijvende specie (3.9.7)

Een aparte sub-paragraaf over de waterhuishouding werd niet opgenomen. Daarom zij op
deze plaats vermeld dat de alternatieven AIV, CIV en AII voor het Waterschap De Aa een
besparing van 10 è 15 miljoen gulden (contante waarde te stellen op 8,3 miljoen gulden) kunnen
opleveren, doordat alsdan verbeteringen in dit stroomgebied achterwege kunnen blijven.
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Een analyse als de onderwerpelijke maakt het opstellen van een lange termijnprognose ten
aanzien van het vervoer te water nodig. Daarbij moet met een grote mate van onzekerheid
rekening worden gehouden. Om dit bezwaar zoveel mogelijk te ondervangen zijn twee
prognoses opgesteld, elk met verschillende veronderstellingen over de te verwachten groei in
de diverse bedrijfssectoren, te weten een "hoge" en een "lage" variant. Inmiddels lijkt de
gekozen "hoge" variant meer overeen te komen met recente ramingen van het Centraal
Planbureau dan de "lage" variant.
ledere prognose is gebaseerd op een aantal onderling samenhangende uitgangspunten ten
aanzien van economische en vervoerstechnische ontwikkelingen in het kanalengebied en ten
aanzien van een aantal exogene variabelen, waarvan de belangrijkste zijn:
- de economische ontwikkeling (bruto nationaal product, bouwproductie)
- de ontwikkeling van de reële loonkosten
- de ontwikkeling van de gemiddelde scheepsgrootte
In bijlage -1 6- wordt hierop nader ingegaan.
Aangezien bij een investeringsproject als deze kanaalverbetering de investeringen over een
aantal jaren zullen worden gespreid en voor- en nadelen over een nog langere termijn tot
uitdrukking komen is het gewenst alle bedragen te disconteren teneinde vergelijking mogelijk te
maken. Als disconteringsdatum is aangehouden 1 januari 1978 en als percentage 10.

In de berekening is uitgegaan van een technisch mogelijke uitvoeringsduur van 7 jaar namelijk
van 1978-1985. Een tijdstip van aanvang der uitvoeringswerkzaamheden enkele jaren
later dan 1978 zal bij een gelijkblijvende uitvoeringsperiode van 7 jaar nauwelijks effect hebben
op de thans verkregen resultaten van de beleidsanalyse. Slechts de aan discontering
onderworpen kosten- en baten-bedragen zullen in absolute zin veranderen. De verhouding
tussen de alternatieven zal echter nauwelijks wijzigen. Indien, hetgeen niet onwaarschijnlijk is,
om budgettaire redenen de uitvoeringstermijn moet worden verlengd, zal de batenkostenverhouding hierdoor in negatieve zin worden beïnvloed.
De in geld uitdrukbare factoren zijn berekend over een periode van 50 jaar, lopende van
1978-2028 en zijn uitgedrukt in prijzen van 1975. De termijn van 50 jaar is gekozen in verband
met de lange levensduur van de infrastructuur. Latere jaren kunnen worden verwaarloosd,
omdat zij door de discontering geen enkel gewicht in de schaal leggen.
Ter beperking van het rekenwerk zijn slechts prognoses uitgevoerd voor de jaren 1985 en
2000. Gegevens over tussenliggende jaren zijn door rechtlijnige interpolatie bepaald. Voor de
periode na 2000 is gerekend met eenzelfde groeivoet als in de jaren 1985-2000.
Bij de beoordeling van de resultaten moet met het volgende rekening worden gehouden:
- bij de berekening is gebruik gemaakt van een model, dat uiteraard een schematische
weergave van de werkelijkheid oplevert;
- de resultaten worden in belangrijke mate bepaald door de gekozen waarden van de exogene
aspecten in het model.
Het model werd door het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut ontwikkeld voor
prognoses op de korte en middellange termijn en voor Nederland in zijn geheel. Het model werd
meer toepasbaar gemaakt voor het gebied, waarin de Noordbrabantse en Middenlimburgse
kanalen zijn gelegen, door het invoeren van gegevens afkomstig van de gehouden enquête.
Toepassing van een dergelijk model voor een lange termijnprognose (het jaar 2000) betekent
dat een aantal structuren en ontwikkelingen wordt verondersteld niet te veranderen, dan wel
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zich voort te zetten. Juist op lange termijn is de kans op nieuwe ontwikkelingen zeker aanwezig.
Daarbij kan worden gedacht aan de geografische spreiding van de vervoersstromen en aan
economische en technologische processen, die van invloed zijn op de samenstelling van de
vloot. Daarnaast zijn ook mogelijk onverwachte ontwikkelingen in de vorm van
bedrijfsvestigingen en uitbreidingen van bestaande industrieën, welke eveneens van invloed
zijn op zowel de omvang als de samenstelling van de vloot. Mogelijkheden hiertoe zijn op tal
van plaatsen in ruime mate aanwezig.
Daar staat tegenover, dat juist de transportvoordelen in de latere jaren, als gevolg van de
toegepaste discontering een relatief minder grote betekenis hebben voor het totale naar 1978
gekapitaliseerde bedrag. Bovendien moet erop worden gewezen dat nieuwe ontwikkelingen
weliswaar invloed kunnen hebben op de hoogte van de voordelen, doch dat deze invloed zich
bij alle alternatieven in ongeveer dezelfde mate zal voordoen. De onderlinge vergelijking van de
alternatieven zal daarom hiervan weinig weerslag ondervinden.
3.9.2 Kosten van de kanaalwerken
Bij de kosten van de kanaalwerken worden in beschouwing genomen de investeringen en de
exploitatiekosten. Alleen worden meegeteld de "doelbewust" voor het werk gemaakte kosten.
Mogelijke nadelige gevolgen en voordelen worden behandeld in de volgende subparagrafen.
Tot de investeringen behoren de uitgaven voor:
- de bouw van vervangende sluizen en bruggen, spuiwerken en terugpompgemalen;
- het verruimen van de vaarweg en het aanbrengen van boordvoorzieningen, remming werken
en meergelegenheden;
- de overige werkzaamheden, waaronder grondaankoop, sloopwerken, verhardingen,
beplantingen, grondduikers.
Bijlage -15- geeft een overzicht van de investeringen voor de drie kanalen bij elk der
alternatieven.
De exploitatiekosten worden geacht te zijn opgebouwd uit:
- onderhoud boordvoorzieningen;
- bedieningskosten;
- mechanisch en electrisch onderhoud kunstwerken;
- energiekosten sluizen en bruggen;
- overige onderhoud, zoals het maaien van bermen en belopen, het snoeien van de beplanting,
het onderhoud van kanaalwegen en het verrichten van baggerwerk.
Bijlage -15- geeft onderaan tevens een overzicht van de exploitatiekosten voor de drie kanalen
bij elk der alternatieven.
In de navolgende tabel -14- zijn de investeringen gedisconteerd naar 1 januari 1978 en zijn de
jaarlijkse exploitatiekosten per gelijke datum contant gemaakt.
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Tabel -14Discontering van de investeringen en contante waarde van de jaarlijkse exploitatiekosten per 1
januari 1978 (in miljoenen guldens, prijspeil 1975)
alternatieven
nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

GlVg HlVg

Investeringen
- bedrag met inbegrip
van18%b.t.w.
- gedisconteerd

141*
98*

500
348

561
390

652
453

517
359

373
260

217
165

246
186

171
130

261
198

Exploitatiekosten
-per jaar
- contante waarde

8,5
44

7,7
40

6,1
32

6,1
32

6,7
35

7,6
39

8,5+
44+

8,5+
44+

8,5+
44+

8,5+
44+

*) met inbegrip van de omvaarkosten tijdens de bouwperiode
+) daar de verschillen met het nulalternatief gering zijn, zijn deze niet berekend.
3.9.3 Transportkosten scheepvaart
Teneinde de transportkostenvoordelen voor de scheepvaart als gevolg van de kanaalwerken te
kunnen berekenen is inzicht nodig in met name de toekomstige vervoersomvang. Een
prognose daarvoor is te vinden in de bijlage -16-.
3.9.3.1 De berekeningsmethodiek
De transportkostenvoordelen kunnen in de volgende soorten worden verdeeld:
1. voor de streekgebonden vaart. Hieronder wordt verstaan verkeer, dat plaatsvindt van of naar
het gebied, waarin de kanalen zijn gelegen;
2. als gevolg van een andere vervoermiddelkeuze, ook genoemd "modal split" (de binnenvaart
vervangt weg-en spoorwegvervoer);
3. als gevolg van toeneming van het verkeer door uitbreiding van bestaande bedrijven;
4. door vestiging van nieuwe bedrijven;
5. voor de doorgaande vaart, die anders gebruik maakt van de route over de Maas.
De voordelen van een verbetering van het kanalenstelsel, voorzover van invloed op de
transportkosten kunnen in de volgende factoren worden verdeeld:
a. toeneming in grootte van de toe te laten schepen;
b. opheffing van de bestaande diepgangsbeperkingen, waardoor hogere beladingsgraden
mogelijk worden;
c. besparing op de reistijd van alle schepen;
d. besparing ten opzichte van andere transporttechnieken;
e. besparingen ten opzichte van andere vestigingsplaatsen.
De wijze waarop de berekening van de transportkostenvoordelen van alternatieven en
sub-alternatieven is uitgevoerd wordt uiteengezet in de bijlage -173.9.3.2 De uitkomsten
Tabel -15- geeft een overzicht van de transportkosten in 1985 voor elk der alternatieven zowel
voor de hoge als de lage variant. In tabel -16- is hetzelfde gedaan voor het jaar 2000.
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Aangetekend zij, dat bij het alternatief AII slechts voor de hoge variant voor het jaar 1985 een
volledige berekening is gemaakt, voor de lage prognoses voor 1985 en 2000 en voor de
hoge prognose voor 2000 zijn slechts de totale transportkosten voordelen ten opzichte van
het nul-alternatief berekend door vergelijk met het A IV alternatief. Op dezelfde wijze zijn
deze transportkosten voordelen berekend voor de sub-alternatieven voor 1985 en 2000 bij de
hoge variant.

Tabel -15- Overzicht transportkosten in het jaar 1985 (in miljoenen guldens van 1975)
kostensoorten

alternatieven
nul

AIV

BIV

35,2

34,4

33,9

CIV

DIV

All

34,4

33,6

ElVg

FlVg GlVg

10,0

10,0

HlVg

A hoge variant
havenverblijfskosten
vaarkosten, streekgebonden
vaarkosten.doorgaand
kosten rail/weg van het
modalsplitverkeer *)
kosten vervoer uitbreiding bestaande bedrijven
(voor de helft)
Totaal
Verschil ten opzichte van het
nulalternatief

33,9
603,8
12,6

1,7
687,2

21,3 20,6
599,8 600,9

33,9

18,1 22,8 24,0
600,6 600,9 602,5
1,2

1,2
1,2
1,1
657,8 656,6

12,6

1,1

1,2
1,7
653,7 660,5 674,4

29,4

30,6

33,5

26,7

24,7

24,5

24,5

24,7

12,8

1,5

5,7

B. lage variant
havenverblijfskosten
vaarkosten .streekgebonden
vaarkosten, doorgaand
kosten rail/weg van het
modalsplitverkeer *)
kosten vervoer uitbreiding bestaande bedrijven (voor de helft)

. 26,5

5,7

0,8

0,8

Totaal
Verschil ten opzichte van
het nulalternatief

518,0

498,3

497,7 495,3 498,4

22,6
463,2

14,6 12,4 13,3
13,5
459,3 458,6 458,4 459,6

19,7

20,3

22,7

19,6 8,6

*) hierbij is voor de overslagkosten van weg en rail alleen het verschil ten opzichte van de
overslagkosten van de binnenvaart opgenomen.
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Tabel -16- Overzicht transportkosten in het jaar 2000 (in miljoenen guldens van 1975)
alternatieven

kostensoorten
nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

GlVg

HlVg

20,1

15,9

15,9

2,3

8,6

A hoge variant
havenverblijfskosten
vaarkosten, streekgebonden
vaarkosten, doorgaand
kosten rail/weg van het
modalsplitverkeer *)
kosten vervoer uitbreiding
bestaande bedrijven
(voor de helft)
Totaal

52,9
46,6
815,3
17,7

1,7
934,2

verschil met het nulalternatief

52,9 52,1
27,3 28,1
805,3 806,2

52,1 52,9
23,5 27,7
806,4 806,9
1,4

1,4
1,4
1,2
1,2
888,1 887,8 883,2
46,1

46,4

51,0

1,2
890,1
44,1

B lage variant
havenverblijfskosten
vaarkosten, streekgebonden
vaarkosten doorgaand
kosten weg/rail van het
modalsplitverkeer *)
kosten vervoer uitbreiding
bestaande bedrijven
(voor de helft)
totaal
verschil met het nulalternatief

28,0
22,4
489,7
4,3

544,4

26,5 26,3
26,3 26,5
12,0 13,8
13,6 14,0
484,0 484,4 483,9 484,9
0,5

0,5

524,6 524,7 522,2 525,7
19,8

19,7

22,2

18,7

8,6

*) hierbij is voor de overslagkosten van weg en rail alleen het verschil ten opzichte van de
overslagkosten van de binnenvaart opgenomen.
Uit de tabellen blijkt dat het lokale verkeer veel baat heeft bij kanaalverbeteringen.
Dit verkeer heeft op drie manieren voordelen
- toeneming in grootte van de toe te laten schepen;
- opheffing van de diepgangsbeperkingen;
- kortere reistijd.
Verder blijkt dat er bij een aangenomen matige economische ontwikkeling van bestaande
bedrijven en geen vestiging van nieuwe bedrijven weinig transportkostenvoordelen zijn door
vervoer dat ontstaat bij uitbreiding van de bestaande bedrijven.
3.9.3.3 Kapitalisatie van de transportkostenvoordelen
Bij de kapitalisatie van de transportkostenvoordelen zijn de jaren tussen 1985 en 2000 en na
2000 berekend met de formule
V'85 + n = V 85 (1 +g)n, waarin
V 85 =transportkostenvoordeel in 1985
V 85 + n =Transportkostenvoordeel in het n-de jaar na 1985 (n : 1 ...43)
g = jaarlijks groeipercentage van de transportkostenvoordelen over het tijdvak 1985-2000.
Dit houdt in dat de groeivoet over de jaren 2000-2028 dezelfde is als over de jaren 1985-2000
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De onderstaande tabel -17- geeft de gekapitaliseerde transportkostenvoordeleri voor het tijdvak
1985-2028.
Tabel-17Contante waarde per 1 januari 1978 van de gekapitaliseerde transportkostenvoordeleri van de
binnenvaart (in miljoenen guldens van 1975)

vaiianl

ultomntiovon
nuf •

AIV

BIV

i: IV

DIV

All

1. IVy

i IViJ l U l V f j

I i IV(j

[

hoor)
laat)

0
o

?W

:'(H.

10(1

101

:>:>(-}

1 13

lïtl
!)(»

H9
')

HO
')

HO

11,/

14,3

*) niet berekend

3.9.4 Kosten wegvervoer
Bij de kanaalwerken worden vele beweegbare bruggen door vaste vervangen. Dit levert
reistijdwinsten op voor het kanaalkruïsende wegverkeer. Bij de berekening van de
reistijdwinsten spelen de grootte en de waardering daarvan een rol. Hierop wordt ingegaan in
bijlage-18-

8. Zuid-Willemsvaart en Rijksweg 266 mei kruising van S 20 bij Veghel.

Ifepïi'^r

'-"'-./Wit;-:
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Voor alle beweegbare bruggen, die door vaste worden vervangen kan, voorzover er tellingen
zijn verricht, het aantal wachturen en de reistijdwinsten voor personen- en vrachtauto's worden
berekend.
In onderstaande tabel -18- worden deze voor de verschillende alternatieven opgegeven.
/
Tabel -18Reistijdwinst voor het wegverkeer per jaar (prijsbasis 1975)
alternatieven

reistijdwinst per
jaar in duizenden guldens

nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

GlVg

HlVg

20

360

375

400

340

360

*)

*)

*)

*)

*) Gelet op de ook bij de alternatieven A IV, B IV, C IV, D IV en A II verwaarloosbaar kleine
kostenvoordelen is er vanaf gezien deze te berekenen voor de sub-alternatieven E IVg t/m H IVg

Kostenvoordelen voor het spoorwegverkeer treden niet op.
De bedragen zijn gebaseerd op de omvang van het verkeer in 1975. Een vergroting van de
reistijdwinst door toeneming van het verkeer is niet berekend omdat betrouwbare gegevens
daaromtrent ontbreken. Door de toegepaste discontering legt een dergelijke toeneming
overigens ook weinig gewicht in de schaal.
Gekapitaliseerd naar 1 januari 1978 bij een discontovoet van 10% zijn de voordelen als uit tabel
-19-volgt.

Tabel-19Contante waarde per 1 januari 1978 van de reistijdwinst van het wegverkeer (in miljoenen
guldens van 1975)
alternatieven

contante waarde
voordeel

, nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

E IVg

0,1

1,8

1,85

2,0

1,7

1.8

*)

F IVg GlVg

*)

*)

HlVg

*)

*) Gelet op de ook bij de alternatieven A IV, B IV, CIV, D IV en A II verwaarloosbaar kleine
kostenvoordelen is er vanaf gezien deze te berekenen voor de subalternatieven
E IVg t/m H IVg.
3.9.5 Werkgelegenheid
De invloed van de kanaalverruiming op de werkgelegenheid kan worden verdeeld in:
- positieve effecten te onderscheiden in:
- gevolgen van de kanaalwerken zelf;
- gevolgen op langere termijn door uitbreiding van economische activiteiten;
- negatieve effecten, te weten het wegvallen van de werkgelegenheid door het vervangen van
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beweegbare door vaste bruggen en de vermindering van het aantal sluizen.

De werkgelegenheid in manjaren als gevolg van de kanaalwerken is per alternatief als volgt.
Tabel -20- Werkgelegenheid in manjaren als gevolg van de uitvoering der kanaalwerken
manjaren

alternatieven
, nul

AIV

BIV

CIV

DIV

in Noord Brabant
in Limburg

1200

3250
900

4100
900

4900
900

3450
900

totaal

1200

4150

5000

5800

4350

All

ElVg

*

*

FlVg GlVg

*

*

HlVg

*

* niet afzonderlijk berekend, zie tabel-21Van deze berekende aantallen arbeidsplaatsen wordt verondersteld dat de helft ervan zal
worden ingenomen door werklozen. Dit lijkt gezien de streek, waar de werken worden
uitgevoerd een redelijke veronderstelling. De beste benadering van de maatschappelijke
betekenis van de factor arbeid is die waarbij het (bruto) loon wordt gehanteerd. De gemiddelde
loonkosten per manjaar worden gesteld op ƒ 35.000 (niveau 1975). Dit bedrag omvat ook alle
werkgeverslasten en toeslagen op het loon.

De werkgelegenheidseffecten zijn dan als volgt
Tabel -21- Werkgelegenheidseffect en contante waarde per 1 januari 1978 (in miljoenen
guldens van het prijspeil 1975)
alternatieven

werkgelegenheidseffect
contante waardevoordeel

nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

GlVg HlVg

21
14,6

72,6
50,6

87,5
60,8

101,5
70,6

76,1
52,9

*)
37,7

*)
22,5

*)
25,5

*)
17,6

*)
27,0

* niet afzonderlijk berekend
De productiewaarde van het A H-alternatief is verkregen door het quotiënt van de
(gedisconteerde) investeringskosten van AII en AIV te vermenigvuldigen met de
productiewaarde van AIV. Bij de sub-alternatieven is hetzelfde gedaan door vergelijking met
de investeringskosten en de productiewaarde van het nul-alternatief
De werkgelegenheid als gevolg van uitbreiding van economische activiteiten, dan wel het niet
verloren gaan van thans in het kanalengebied aanwezige werkgelegenheid* zal afhankelijk zijn
van de invloed die de omvang van de bedrijvigheid van de kanaalverruiming ondergaat.
Verwacht kan worden dat de kanaalverbetering, zonder andere maatregelen, die de
vestigingsplaatsfactoren gunstig beïnvloeden, voor de werkgelegenheid in Noord Brabant en
Limburg wel een gunstig effect heeft, maar niet in betekenende mate. Slechts voor die
bedrijven, die als gevolg van de transportkostenverlaging in een betere concurrentiepositie
komen te verkeren en daardoor hun productie uitbreiden, danwei daardoor voor vermindering
van de productie worden behoed, kan met een effect op de werkgelegenheid worden
gerekend. Uit het in 1975 uitgevoerde onderzoek (zie bijlage -16-) bleek echter niet, dat dit effect
*) Zie voor de werkgelegenheid in een aantal gemeenten
langs de vaarweg tabel-2- op blz 7.
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een grote omvang kan hebben. Een berekening is niet mogelijk gebleken. Bovendien zou
daarbij dan nog moeten worden nagegaan ten koste van welke andere regio's deze extra
werkgelegenheid mogelijk zou gaan om vast te kunnen stellen of van een positief te waarderen
effect sprake is.
De kanaalverbetering zal ook een negatief effect op de werkgelegenheid hebben. Door het
verminderen van het aantal sluizen en de vervanging van beweegbare door vaste bruggen zal
minder personeel nodig zijn. De berekening is op dezelfde manier gebeurd als bij het
werkgelegenheidseffect van de kanaalverruiming. Ook hier wordt verondersteld dat de helft van
het aantal arbeidsplaatsen, dat verloren gaat, nationaal-economisch als verlies aan
werkgelegenheid moet worden aangemerkt. Teneinde dit verlies in geld uit te drukken wordt
eveneens een bedrag van ƒ 35.000 per manjaar gebruikt.
Het nadelige effect ia in onderstaande tabel samengevat

Tabel-22Verlies aan werkgelegenheid tengevolge van de vervanging van beweegbare door vaste
bruggen en de vermindering van het aantal sluizen (bedragen in miljoenen guldens, niveau

1975)
alternatieven

aantal arbeidsplaatsen
werkgelegenheidseffect
in arbeidsplaatsen per jaar
idem in waarde per jaar
idem contante waarde
per 1 januari 1978

nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

GlVg

HlVg

142

112

78

73

93

109

137

118

139

145

-30
-0,5

-64
-1,1

-69
-1,2

-49
-0,9

-33
-0,7

-5
-0,09

-24
-0,4

-2,5

-5,5

-6,0

-4,5

-3,5

-0,5

-2,6

-3
+3
-0,05 +0,05
-0,3

+0,3

Bij de hoofdalternatieven wordt het aantal arbeidsplaatsen gedurende de veronderstelde
uitvoeringsduur van 7 jaar verminderd met ten minste 30 en ten hoogste 69. Wat het facet
personeelszorg betreft wordt opgemerkt dat de kleinste vermindering voor een goed deel kan
worden opgevangen door het natuurlijke verloop. Bij de alternatieven met het grootste verlies
aan arbeidsplaatsen zijn aanvullende maatregelen nodig. Daarbij kan worden gedacht aan
(vrijwillige) plaatsing in vakatures op andere sluizen en bruggen. Wat dat betreft verkeert de
provincie Noord-Brabant in een gunstige situatie, omdat het omgeven wordt door vaarwegen
met vele kunstwerken. Mochten de betrokkenen hiertegen bezwaren koesteren dan moeten de
mogelijkheden worden onderzocht om hen, na mogelijke bijscholing, te plaatsen in vakatures
bij overeenkomstige functies. Wanneer de gedachte uitvoeringstermijn langer bedraagt dan de
genoemde zeven jaar houdt dit in, dat de afwikkeling gemakkelijker zal verlopen.
In verband met dit sociale aspect moge er ook op worden gewezen, dat bij de moderne
sluizen (en bruggen) de werkomstandigheden zullen verbeteren.
Veel soms zwaar handwerk dat thans, ook onder slechte weersomstandigheden, in de
buitenlucht moet plaatsvinden, zal worden vervangen door bedieningshandelingen in een
beschutte ruimte.
Deze veranderingen hebben overigens geen invloed op de omvang van het
personeelsbestand.
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3.9.6 lamdboyw
De uitvoering van de kanaalwerken heeft voor de landbouw de volgende invloed;
- een gedeelte landbouwgrond wordt aan de agrarische productie onttrokken» doordat deze
gronden nodig zijn voor de Kanaalverbetering;
- er treedt derving van inkomsten op als gevolg van verdrassing en verdroging, veroorzaakt
door gewijzigde kanaalpeilen.
Voor de alternatieven is nagegaan hoeveel hectare landbouwgrond nodig is voor de
kanaalverbetering. Het ruimtebeslag wordt bepaald door de verbreding van het kanaal, de
aanleg van kanaaldijken met inbegrip van de landschappelijke inpassing, de op- en afritten van
bruggen en de inrichting van sluisterreinen. Geen rekening is gehouden met het eventueel
tijdelijk inrichten van speciedepöts.
Hoor hot Instituut voor r.uitüiiituc.hiiiokott Waterhuishouding (I (..WjiaoonondH/ookvornüil
ti. uu dt> vcrdroijitijicn vordi'atjüirigl.'iiifjfidokanali.'ii Bij do sub paratfiaata'i;'
(wait)ilnmshoudiiï!i) kwam dit mod;» lui sprak).
I JOOI hot!.(; W. wordt tjostold dat do «jiondwatorKlandsvoiIagtntj ton yovolcjo van do
diainorotido woikirif) van hot kanaal hi| uon lagoi in to stollen kanaalpoil oon hltjvcrid kaïaluoi
hooft. I )o |>i| oon hupt in lo slollon kanaalpoil optredende; stijejincj van de1 qrottdwator:;tand dooi
woy/iiyiriy nil hol kanaal wordt iiiol do lijd iriindor, omdat zich op dr,* ntetiwo kanaalbodoni oort
slibtaaotjaaiaf/otlon, diodo wooi:;tartd kHjotihfrf/i|doliHyf;afstiüf(ion van waloi votqioof
I ïooi iniichtiiif) van hoimslototi lot kwetslolon kan aan hot btvwaai van voidrii.-jf.HKj loijomouf
wotdon yokoinon Vordioyiny kan in bwtjmsol worden bostiodon door walorfoovooi naar do
botioilondn (/i'biodon In hol ondotwofpuliike qoval lijkon do rriotjoliikhodoii bopotk!
Voor de verschillende alternatieven zijn de benodigde hectares landbouwgrond, alsmede de
verdroging en verdrassing ten gevolge van wijziging van het kanaalpeil, uitgedrukt in hectares,
opgenomen in tabel -23-.
5§

Tabel -23Oppervlakte voor kanaalverruiming benodigde landbouwgrond, alsmede oppervlakten
verdrogende en verdrassende grond (in ha's)
alternatieven

voor kanaalwerken
benodigde oppervlakte
Zuid-Willemsvaart
Kanaal Wessem-Nederweert
Wilhelminakanaal
totaal
verdrogende oppervlakte
verdrassende oppervlakte

nul

AIV

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

0
0
0

212
24
48

157
24
102

212
24
102

330
24
48

169
18
41

55

173

0
0
0
*

284
845
950

283
1415
600

338
1645
950

402
1495
950

228
845
950

55
230
350

GlVg

HlVg

32
24
12

173
880
350

12
800
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De opbrengstderving door verdroging en verdrassing kan worden berekend. Na bepaling van
de ligging en de omvang van de gebieden, waar de invloed van de gewijzigde kanaalpeilen
merkbaar is,werden de opbrengstniveaus in de huidige en de gewijzigde situatie vastgesteld.
Hiertoe is teruggegrepen op de globale schattingsmethode van de Commissie Onderzoek
Landbouw/waterhuishouding Nederland, T.N.O. (C.O.L.N.). Aan de hand van de gemiddelde
grondwaterstand zijn voor de hoogste en laagste standen de gemiddelde opbrengstdervingen
afgeleid.
Ter omrekening in geldsbedragen is uitgegaan van de bruto-opbrengsten per ha voor grasland,
dan wel bouwland van ƒ 2000, respectievelijk ƒ 2500, indien geen opbrengstverlagingen
zouden optreden. Uit de verschillen tussen de opbrengsten in de huidige en gewijzigde
toestand volgt de gemiddeld jaarlijks te verwachten schade voor de landbouw binnen de
beïnvloede gebieden. Aangezien het gaat om opbrengstverschillen en niet om de
opbrengstniveaus kan aan de aldus verkregen resultaten meer gewicht worden toegekend dan
wanneer het de werkelijke opbrengsten zou betreffen.
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Tabel -24Gemiddelde opbrengstderving per jaar door verdroging en verdrassing als gevolg van de
wijziging der kanaalpeilen, alsmede contante waarde van de schade door verdroging
(uitgedrukt in miljoenen guldens van het prijspeil 1975)
alternatieven

I

Verdroging
Zuid-Willemsvaart
Kanaal Wessem-Nederweert
Wilhelminakanaal
totaal
contante waarde per
1 januari 1978

II Verdrassing*
Zuid-Willemsvaart
Kanaal Wessem-Nederweert
Wilhelminakanaal
totaal

AIV

BIV

CIV

DIV

All

ElVg

FlVg

0,13

0,09

0,13

0,33

0,13

0,04

0,24

GlVg HlVg

0,10**

0,10** 0,10**
0,13

0,19

0,23

0,33

0,13

0,04

0,24

0,10

-

0,65

0,95

1,15

1,65

0,65

0,20

1,20

0,50

-

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,06

0,06

-

-

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,06

0,06

-

-

* Discontering van dit nadeel is vanwege het aflopende karakter niet uitgevoerd,
** Wanneer de gebieden ten westen van Tilburg in de stedelijke sfeer worden betrokken vervalt
dit getal
3.9.7 Overblijvende specie
Zoals in bijlage -19- is uiteengezet bestaat de bij de kanaalwerken vrijkomende specie voor een
deel uit zand dat voor de aanleg en reconstructie van wegen, alsmede de ophoging van
woningbouw- en industrieterreinen kan worden benut. Het deel, dat niet wordt hergebruikt bij
de kanaalwerken, vertegenwoordigt een economische waarde, die aan de kanaalverbetering
kan worden toegerekend.
Het is niet mogelijk een betrouwbare schatting te maken van de bruikbare specie per
alternatief. Een globale aanduiding op grond van een voorzichtige raming wordt gegeven in
tabel L van bijlage -19-. Voor het bepalen van de economische waarde is uitgegaan van de
gemiddelde prijs, die door de Dienst der domeinen in deze streek op dit moment wordt
aangehouden en die ƒ1- per m3 bedraagt.
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Tabel-25Economische waarde van de voor derden ter beschikking komende bruikbare specie.
alternatieven

overblijvende specie
(in min m3)
waarvan bruikbaar
zand
economische waarde
bruikbare specie
(in min gld van 1975)

AIV

BIV

CIV

8

11,5

DIV

All

14

9

ElVg

FlVg

GlVg

HlVg

2

1,5

2,5

0,5

1,7

3

7

8

3,5

0,8

0,5

1

0,2

0,8

3

7

8

3,5

0,8

0,5

1

0,2

0,8

Verondersteld wordt dat de invloed van het disconteren verwaarloosbaar zal zijn, gezien de
onzekerheid over de ontwikkeling van de prijshoogte van het zand.

62

4. ALGEHELE VERGELIJKING DER ALTERNATIEVEN

In hoofdstuk 3 zijn achtereenvolgens de niet in geld uitdrukbare aspecten en die waarvan dat
wel mogelijk wordt geacht, behandeld. Bij iedere paragraaf of onderdeel van dat hoofdstuk zijn
vergelijkingen per aspect gemaakt. Voor een algehele beoordeling van de alternatieven is het
wenselijk thans tot een samenvatting te komen. In de navolgende tabel -26- zijn in de volgorde
van hoofdstuk 3 de aspecten behandeld; de nummers komen overeen met de paragrafen van
dat hoofdstuk.
In de tabel is de waterhuishouding par 3.3 niet als afzonderlijk aspect vermeld, omdat
elementen daarvan terug te vinden zijn onder investeringskosten (terugpompinstallaties),
opbrengstderving door verdroging, besparingen kosten waterafvoer en schade aan het
natuurlijke milieu door verdroging.
Een beleidsanalyse als de onderwerpelijke stelt geen keuze voor, maar draagt elementen aan
om tot die keuze te komen. De volgende beschouwing over de onderlinge verhouding der
alternatieven is in die zin bedoeld.
In de tabel blijkt, dat het nul-alternatief op de meeste aspecten geen invloed heeft. Dit spreekt
ook voor zichzelf, omdat bij dit alternatief enkel de sluizen en de daarover gelegen bruggen (op
dezelfde hoogte en plaats), alsmede de boordvoorzieningen worden vervangen. Zoals in
paragraaf 2.1 reeds werd gesteld heeft het nul-alternatief alleen theoretische waarde. Als
reëele vergelijkingsbasis kan slechts dienen het alternatief A II. Hiervoor geldt dat het
negatieve invloed heeft op het stedelijke milieu, het landschap, het natuurlijke milieu en tijdelijk
voor de recreatie. Ook het saldo van de in geld uitdrukbare aspecten is relatief ongunstig.
Positief worden gewaardeerd de aanwezigheid van een vervangende route voor de Maasvaart,
de sociale gevolgen op korte termijn voor de kleine binnenvaart, de aansluiting op het
Belgische kanalennet en de gevolgen voor de pleziervaart.
Bij de alternatieven AIV tot en met DIV wordt een doorgaande vaarweg verbeterd en tevens
verruimd tot de klasse IV. Gezien dit kenmerk is onderlinge vergelijking van deze vier
alternatieven op zijn plaats.
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Tabel -26- Vergelijking van de alternatieven naar alle aspecten.

/
alternatieven

aspecten
nul

saldo 9.1 t/m 9.7
- hoge variant
- lage variant

BIV

CIV

DIV I All

ElVg FlVg GlVg HlVg

"'

2 Scheepvaart
a. aanwezigheid van alternatieve
route voor de Maas
b. sociale gevolgen voor de
kleine binnenvaart op korte termijn
4 Regionale ontwikkeling en verband
met Belgische kanalen
a. invloed regionale ontwikkeling (bedrijfsterrein)
b. aansluiting bij ruimtelijke beleid (Helmond groeistad)
c. niet kwantificeerbare voordelen verbetering Belgische kanalen
(9.6) ruimtebeslag (verkleining oppervlakte landbouwgrond) (in ha)
5 Stedelijk milieu
a. verkeersafwikkeling landverkeer
b. aantasting bebouwing
c. woon-en verblijfsmilieu
6 La.ndschap
a.schade op korte termijn
b. schade op lange termijn
7 Natuurlijk milieu
a. schade op korte termijn
b. schade op lange termijn
8. Recreatie
a. functieverlies (tijdelijk) voor
de oeverrecreatie
b. mogelijkheden voor de pleziervaart
9 In geld uitdrukbaar3)
9.1 besparingenkosten waterafvoer
9.2.a.investeringen kanaalwerken
9.2.b. exploitatiekosten
9.3 transportkostenvoordeel voor
de binnenvaart
- hoge variant
- lage variant
9.4 verlaging kosten wegverkeer
9.5.a. vermeerdering
werkgelegenheid
9.5.b. verlies werkgelegenheid
9.6 opbrengst derving landbouw
9.7 opbrengst overblijvende specie

AIV

0

++

++

++

++

+

0

0

0

0

0

-

-

-

-

+

-

' -

0

-

0

++

+

++

++

0

+

:

+

0

+

0

+

+

+

+

0

o

!o

0

0

I

0

++

++

++

++

t

0

0

0

++

0

284

283

338

402

228

55

173

12

56

0
0
0

0

0')
0
0

0')
0
0

0

'T

0

0
0
0

0

--

--

0
0
0

0
0
0

O2)
O2)

O2)
O2)

O2)
O2)

-

-

0
0

-

0

0
0

-

--

--

-

__
-

0
0

-

-

-—

-

--

-

--

--

-

-

0

-

0

' +

02)

0

-

+

0

0
130
44

0
198
44

11,7

44,3

|
0

+

+

+

+

+

o

H

0
985)
44

8,3
348
40

0
390
32

8,3
453
32

0
359
35

8,3
260
39

0
165
44

(+)
(+)
(+)

0
0
0,1

202
100
1,8

206
101
1,85

226
113
2,0

191
96
1,7

89

80 ' 80

1,8

50,6
2,5
0,65
3

60,8
5,5
0,95
7

70,6
6,0
1,15
8

52,9
4,5
1,65
3,5

37,7
3,5
0,65
0,8

(+)

(-)

(+) 14,6
0
H

(-)
(+)

(-)
H

0
0

; o

I

0
186
44

!

.
4

)

4

)

)

4

25,5
2,6
1,20
1

17,6
0,3
0,56)
0,2

4

") I 4 )
22,5
0,5
0,20
0,5

)
4
)

4

)
)

4

27,0
+0,3
0
0,8

127,3 125,45 152,8 177,25 151,05 165,55 106,7 127,3 145,3 170,2
4
4
4
127,3 227,45 257,8 290,25 246,05 4)
")
)
)
)

1) kan matig ongunstig zijn, afhankelijk van de beslissing over
de herbouw van de beweegbare bruggen te Tilburg.
2) vanwege geringe lengte der kanaalverruiming
3) Contante waarde in miljoenen guldens per 1 januari 1978
4) niet berekend
5) met inbegrip van omvaarschade tijdens de bouwperiode
6) wanneer de gebieden bij Tilburg in de stedelijke sfeer worden betrokken vervalt dit getal
+ + gunstig
+ matig gunstig
0 ongewijzigd

- matig ongunstig
- - ongunstig

(+) positief (baten)
(-) negatief (lasten)

64

De alternatieven AIV en DIV beogen beide een verbetering van de route langs de
Zuid-Willemsvaart; het verschil is gelegen in het kanaalvak bij 's-Hertogenbosch. Verschillen
komen tot uiting bij de aspecten stedelijk milieu, en die welke in geld zijn uit te drukken. Het blijkt
dan dat DIV in het nadeel is ten opzichte van AIV.
De alternatieven, waarbij het gehele Wilhelminakanaal is betrokken (BIV en CIV) kenmerken
zich door een grotere ongunstige invloed op landschap, natuurlijk milieu en recreatie. Ook het
saldo van de in geld uitdrukbare aspecten is in het nadeel in verhouding met AIV en DIV.
Een vergelijking tussen het alternatief A IV en het alternatief A II valt uit in het voordeel
van het eerstgenoemde. Positiever komen naar voren de aanwezigheid van
een alternatieve route voor de Maas, de meeste deelaspecten van regionale ontwikkeling,
het verband met Belgische kanalen en het saldo van de in geld uitdrukbare aspecten. Slechts
de sociale gevolgen voor de binnenvaart op korte termijn en het ruimtebeslag zijn bij AII
gunstiger.
Vergelijking van de sub-alternatieven (E IVg tot en met H IVg) met de hoofdalternatieven AIV
t/m AII laat zien dat bij de niet in geld uitdrukbare aspecten (2 t/m 8) de afwijking van de
bestaande toestand niet groot is. De aanduidingen + + (gunstig) en - (ongunstig) komen
amper voor. Bij de in geld uitdrukbare aspecten is H IVg duidelijk het ongunstigst; dit (nadelige)
saldo ligt bij E IVg en F IVg beter dan bij de hoofdalternatieven.
Onderlinge vergelijking van de sub-alternatieven heeft slechts zin voor zover zij hetzelfde doel
beogen. Dit geldt voor E IVg en F IVg, die de verbinding 's-Hertogenbosch-Veghel verbeteren
tot klasse IV. Evenals bij de vergelijking van AIV en DIV, komt E IVg iets gunstiger naar voren
dan F IVg.
Het sub-alternatief G IVg verschaft Tilburg een aansluiting voor klasse IV-schepen. Behalve
een ongunstig saldo heeft dit sub-alternatief geen nadelige effecten.
Bij H IVg worden enkel de Middenlimburgse kanalen verruimd. De nadelige effecten hiervan
zijn niet groot, een duidelijk positief effect kan zijn het ontstaan van een grensoverschrijdende
vaarweg van Europese allure. Wat het saldo van de in geld uitdrukbare effecten betreft is dit
sub-alternatief, volgens de gevolgde berekeningsmethode, het minst gunstig.
Gelet op de hiervoor gegeven vergelijking en met name op
- het gestelde in par.2.1. dat het nul-alternatief slechts theoretische waarde heeft;
- het relatief ongunstige saldo van de in geld uitdrukbare aspecten bij alternatief CIV en
de zeer hoge investeringen;
- het relatief ongunstige saldo van de in geld uitdrukbare aspecten bij alternatief AII en het
feit dat in 1971 reeds is besloten tot een verruiming van de Zuid-Willemsvaart (waarbij
vooralsnog buiten beschouwing werd gelaten of het kanaalgedeelte door 's-Hertogenbosch
moest worden verruimd of dat een omlegging moest worden gemaakt) tot een volwaardige
klasse II vaarweg met beperkte mogelijkheden voor klasse IV wordt voorgesteld het
nul-alternatief en de alternatieven CIV en A II niet in de keuze tussen de
verruimingsplannen te betrekken.

65

5. KEUZE VAN HET HOOFDVAARWEGENNET IN NOORD-BRABANT

In de inleiding is gesteld dat het tot één van de doelstellingen van de voorliggende nota behoort,
een definitieve keuze mogelijk te maken voor het verloop van het hoofdvaarwegennet in de
provincie Noord-Brabant.
Op blz 41 van het structuurschema Vaarwegen (lit.-2-) komt de volgende alinea voor:
" Als hoofdvaarweg door Noord-Brabant en Midden-Limburg is voorshands gekozen voor het
Wilhelminakanaal in combinatie met het zuidelijke deel van de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal
Wessem-Nederweert. Deze route ontsluit een groter deel van Noord-Brabant dan de andere
mogelijkheid, te weten: Kanaal Wessem-Nederweert, Zuid-Willemsvaart en Dieze. Nadere
studies die naar verwachting nog in 1977 gereed zullen komen zullen uitwijzen of deze keuze
juist is."
Volgens dit structuurschema worden onder hoofdvaarwegen verstaan vaarwegen, die op basis
van de geformuleerde doelstellingen van nationaal belang moeten worden geacht, en waarvoor
de primaire verantwoordelijkheid bij het rijk dient te berusten (blz. 39). Het betreft de volgende
groepen van vaarwegen
- de belangrijke doorgaande vaarwegen die de onderscheiden landsdelen met elkaar en met
het buitenland verbinden;
- de van deze hoofdverbindingen aftakkende vaarwegen met een regionale ontsluitingsfunctie
van zodanige omvang dat deze van nationaal belang kan worden geacht (blz. 40).
Tot de tweede groep behoren de kanalen in Noord-Brabant en Midden-Limburg. (blz. 41)
De voorlopige keuze van de verbinding via Tilburg wordt in het structuurschema op blz.54 als
volgt toegelicht:
Door voorhands te kiezen voor opnemen van het Wilhelminakanaal in het hoofdvaarwegennet
in plaats van het noordelijke deel van de Zuid-Willemsvaart fs-Hertogenbosch-Helmond) kan
een groter deel van Midden-Brabant ontsloten worden. Dit is juist van belang voor Tilburg, waar
de ontwikkeling van de werkgelegenheid momenteel problemen geeft. Met name de industriële
sector is daar niet gevarieerd en sterk genoeg om de verdere stedelijke ontwikkeling te kunnen
steunen. In de ontwikkeling van Eindhoven-Helmond kan Helmond (als groeistad) een
belangrijke rol vervullen. Versterking van de werkgelegenheid is daarbij noodzakelijk. De ligging
aan een goede vaarweg is dan positief aan te merken. Breda, dat in de als beleidsvoornemen
gepubliceerde Verstedelijkingsnota als groeistad is aangewezen is via de Mark en het
Markkanaal aangesloten op het hoofdvaarwegennet"
In deze aanhaling springen twee zaken naar voren
- een groter deel van Midden-Brabant wordt ontsloten;
- het belang voor de industriële ontwikkeling van Tilburg.
Als nevenvoordeel van de (voorlopige) keuze wordt vermeld dat de groeistad Breda op korte
afstand van het hoofdvaarwegennet komt te liggen.
Op blz. 49 onder punt 6 van het structuurschema wordt medegedeeld dat tot vergroting van
klasse II naar klasse IV van het Kanaal Wessem-Nederweert en het zuidelijke deel van de
Zuid-Willemsvaart reeds is besloten* en dat in het voornemen ligt om nog vóór 1985 aan te
vangen met een vergroting van het overige deel van de route door Midden-Limburg
en Noord-Brabant.
De keuze van het hoofdvaarwegennet is in beginsel onafhankelijk van plannen om vaarwegen
de afmetingen te geven van de Europese klasse IV. In het voorgestelde hoofdvaarwegennet
komen ook gedeelten voor die kleiner zijn dan klasse II, de huidige, zij het beperkte,
toegankelijkheid van het Brabants-Middenlimburgse kanalennet. Nu evenwel volgens het
* Hierbij wordt gedoeld op het verruimingsplan vastgesteld in mei 1971 (zie blz. 1)
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structuurschema de vergroting tot klasse IV van de gehele route voorgenomen is, is het
gewenst de keuze van het hoofdvaarwegennet mede af te stemmen op de keuze tussen de
verruimingsplannen.
De vaarwegen ten noorden en westen van Aarle-Rixtel maken deel uit van de alternatieven A
IV, BIV en DIV. Hoewel DIV min of meer een variant op AIV is, is deze in verband met de wat
andere effecten op een aantal aspecten in de vergelijking meegenomen.
De drie alternatieven zijn verzameld in de tabel -27- (deze tabel is grotendeels ontleend aan
tabel-26-). Beschouwd zijn de aspecten voorzover zij beïnvloed worden door de
kanaalverruimingen tussen enerzijds Aarle-Rixtel en sluis II te Tilburg (Wilhelminakanaal) en
anderzijds tussen Aarle-Rixtel en 's-Hertogenbosch dan wel de Maas bij Empel
(Zuid-Willemsvaart). Ter besparing van rekenwerk zijn bij onderdeel 9 (in geld uitdrukbare
aspecten) de bedragen voor de gehele alternatieven opgevoerd. Daarin komt dus steeds
eenzelfde bedrag voor voor de kanalen zuidelijk van Aarle-Rixtel. Daar het verschil in absolute
hoogte daardoor niet wordt beïnvloed, is dit geen bezwaar.
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Tabel -27- Vergelijking van de gedeelten Zuid-Willemsvaart benoorden Aarle-Rixtel en
Wilhelminakanaal van de alternatieven AIV, BIV en DIV naar alle aspecten
aspecten

alternatieven
/
/

2. Scheepvaart
a. aanwezigheid van alternatieve route voor de Maas
b. sociale gevolgen voor de kleine binnenvaart op korte termijn
4. Regionale ontwikkeling en verband met Belgische kanalen
a. invloed regionale ontwikkeling (bedrijfsterrein)
b. aansluiting ruimtelijk beleid (Helmond)
c.niet kwantificeerbare voordelen verbetering Belgische
kanalen
(9.6) ruimtebeslag (verkleining oppervlakte landbouwgrond in ha)
5. Stedelijk milieu
a. verkeersafwikkeling landverkeer
b. aantasting bebouwing
c.woon- en verblijfsmilieu
6. Landschap
a. schade op korte termijn
b. schade op lange termijn
7. Natuurlijke milieu
a. schade op korte termijn
b. schade op lange termijn
8. Recreatie
a. functieverlies (tijdelijk) voor de oeverrecreatie
b. mogelijkheden voor de recreatievaart
9. In geld uitdrukbaar2)
9.1 besparing kosten waterafvoer
9.2.a. investeringen kanaalwerken
9.2. b. exploitatiekosten
9.3 transportkostenvoordeel binnenvaart (hoge variant)
9.4 verlaging kosten wegverkeer
9.5. a. vermeerdering werkgelegenheid
9.5. b. verlies werkgelegenheid
9.6 opbrengstderving landbouw
9.7 opbrengst overblijvende specie
saldo 9.1 t/m 9.7

AIV

— ongunstig
(+) positief (baten)
(-) negatief (lasten)

DIV

++

++

++

-

-

-

++

++

+

+
+

+

++

++

++
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102

209

0
0

o1)
0
0

0
—

—
-

—
—

—
-

-

-

-

-

—

0

+

+

+

(+)
H
H
(+)
(+)
(+)
H
B
(+)

8,3
348
40
202
1,8
50,6
2,5
0,65
3

0
390
32
206
1,85
60,8
5,5
0,95
7

0
359
35
191
1,7
52,9
4,5
1,65
3,5

H

125,45

152,8

151,05

1) kan matig ongunstig zijn afhankelijk van de beslissing over
de herbouw van de beweegbare bruggen te Tilburg
2) contante waarde in miljoenen guldens per 1 januari 1978.
+ + gunstig
+ matig gunstig
0 ongewijzigd
- matig ongunstig

BIV

Het alternatief Wilhelminakanaal (BIV) voor het hoofdvaarwegennet komt bij de
gezichtspunten regionale ontwikkeling, landschap, en recreatie bij enkele aspecten ongunstiger
naar voren dan het alternatief Zuid-Willemsvaart. Gemeten naar de in geld uitdrukbare
aspecten slaat de balans eveneens door ten gunste van de Zuid-Willemsvaart. Deze
beoordeling moet worden geplaatst tegen de in het structuurschema voor de voorlopige keuze
naar voren gebrachte argumenten te weten een betere ontsluiting van de provincie
Noord-Brabant en het belang van de industriële ontwikkeling van Tilburg.
Tijdens de inspraakprocedure met betrekking tot het ontwerp-structuurschema Vaarwegen
hebben een aantal instanties een standpunt ingenomen met betrekking tot de keuze van het
hoofdvaarwegennet in Noord-Brabant. Voor de route langs het Wilhelminakanaal wordt
gepleit door:
- de Kamers van Koophandel en Fabrieken van Tilburg en omstreken en voor Noordelijk
Noord-Brabant. Deze kamers wijzen er onder andere op dat vooral voor de gemeente Tilburg,
gekenmerkt door een hoog werkloosheidscijfer en een weinig gevarieerde werkgelegenheid,
een positieve beïnvloeding op de werkgelegenheidssituatie gewenst is;
- de agglomeratie Eindhoven. Door klassevergroting van dit kanaal ontstaan er nieuwe
mogelijkheden voor het Beatrixkanaal;
- het streekorgaan gewest Helmond;
- het stadsgewest Tilburg. Dit wijst op de positieve werking, die verruiming van het
transito-verkeer kan hebben op de ontwikkeling van Midden-Brabant;
- het stadsgewest 's-Hertogenbosch;
- de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor oostelijk Noord-Brabant. Een voordeel van
deze keuze is ook dat de kans op verbetering van het Beatrixkanaal in Eindhoven, van zoveel
belang zijnde voor de aan deze haven gelegen bedrijven, duidelijk wordt vergroot;
- het stadsgewest Breda, dat evenwel slechts mededeelt in te stemmen met de inhoud van het
structuurschema.
Bekend is verder dat de gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg voorstander zijn van een
hoofdvaarwegennet voerende langs het Wilhelminakanaal.
Voor een hoofdvaarwegennet, waarbij de gehele Zuid-Willemsvaart en de Dieze worden
gevolgd pleiten:
- de Regio Uden-Veghel E.O. Dit is van oordeel dat een te zwaar accent wordt gelegd op de
gewenste (toekomstige) economische en ruimtelijke ontwikkeling in bepaalde delen van
Noord-Brabant. Door de voorlopige keuze voor het Wilhelminakanaal is het gevaar aanwezig
dat het noordelijke deel van de Zuid-Willemsvaart niet of slechts in beperkte mate wordt
verbeterd.
Voor de keuze van de Zuid-Willemsvaart wordt een reeks argumenten aangevoerd, die
verband houden met de bedrijvigheid te Veghel en de grotere verkeersomvang op het
gedeelte Veghel-'s-Hertogenbosch.
- de Cehave n.v. te Veghel. Dit bedrijf benadrukt het belang dat het deel
's-Hertogenbosch-Veghel van de Zuid-Willemsvaart heeft voor haar vervoer vanuit de
zeehaven. De route via het Wilhelminakanaal is ook bij gebruik van grotere schepen financieel
nadeliger. Voorts wijst de directie op de hoge investeringen, die altijd nodig zijn voor dit
vaarwegvak, ongeacht het wel of niet aanwijzen tot hoofdvaarweg.
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6. OVERLEG

Daar de beslissing over de verbetering van de Zuid-Willemsvaart in of nabij 's-Hertogenbosch
werd aangehouden, heeft het overleg zich in eerste aanleg toegespitst op de daarbij betrokken
instanties. De gemeente 's-Hertogenbosch publiceerde in augustus 1971 een nota en komt
daarin tot de slotsom
- dat als gevolg van de toeneming van het wegverkeer over de vier beweegbare bruggen de
onderlinge hinder van weg- en scheepvaartverkeer ontoelaatbare vormen zal aannemen;
- de vervanging van de beweegbare door vaste bruggen (volgens de toen geldende plannen)
moet worden afgewezen, omdat de daarbij behorende afritten te ver in de bebouwing
doordringen. Daarvoor,zal waardevolle bebouwing moeten worden afgebroken. Overigens
past dit brugtype niet bij de middeleeuwse schaal van de binnenstad;
- dat er daarom naar moet worden gestreefd dat uiterlijk in 1980 het kanaalvak tussen sluis 0 en
de Dieze als vaarweg wordt gesloten.
Als alternatief voor de verbetering van de doorgang van 's-Hertogenbosch (AIV) geldt het
maken van een kanaalvak Den Dungen-Empel (DIV). Dit voert grotendeels door de gemeente
Rosmalen. Het bestuur van die gemeente bracht in 1970 de volgende bezwaren naar voren:
- de aanlegkosten van dit kanaalvak zijn hoog vergeleken met de ontwikkeling van de
scheepvaart en het industriële achterland van de Zuid-Willemsvaart;
- het centrale stedelijke gebied en natuurgebieden worden doorsneden;
- een aantal bedrijven moet worden verplaatst;
- het gebied tussen de rijksrondweg en het te graven kanaal ondergaat waardevermindering; er
kan dan geen zinvolle bestemming voor deze strook worden gevonden.
In verband met de door de gemeenten naar voren gebrachte bezwaren werd als een derde
alternatief (BIV) de verruiming van het Wilhelminakanaal mede in de beschouwing betrokken.
In december 1975 werd een notitie aangeboden aan de gemeentebesturen van
's-Hertogenbosch en Rosmalen, het provinciale bestuur en het dagelijkse bestuur van het
stadsgewest 's-Hertogenbosch. In dit stuk worden de alternatieven AIV, BIV, CIV en DIV
beoordeeld naar hun technische, nautische, planologische en waterhuishoudingsaspecten en
worden de investeringen genoemd. In die notitie werd geen aandacht besteed aan mogelijke
effecten op milieu, landschap, recreatie, transportkosten en dergelijke, daar deze toen nog niet
bekend waren.
Het Provinciaal Bestuur trad als woordvoerder op van de benaderde besturen en sprak toen
een voorlopige voorkeur uit voor de verruiming van het Wilhelminakanaal op grond van de
overwegingen
- dat alle stadsregio's in Noord-Brabant dan bereikbaar worden voor schepen tot 1350 ton;
- dat een verbetering van de doorgang van 's-Hertogenbosch dan niet nodig is. Het nadeel van
de doorsnijding van de stad, dat toeneemt als gevolg van de uitbreiding van 's-Hertogenbosch
in noordelijke richting, wordt daardoor verminderd;
- dat dan evenmin nodig is de doorsnijding van het gebied tussen Rosmalen en
's-Hertogenbosch (alternatief DIV).
Een uiteindelijk antwoord liet het provinciale bestuur afhangen van een totaaloverzicht van alle
aspecten.
De gemeente 's-Hertogenbosch herhaalde afzonderlijk nog in wezen haar standpunt,
neergelegd in haar nota van augustus 1971 en zoals hiervoor beknopt is weergegeven.
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Daar de verruiming van het Wilhelminakanaal een nieuw element vormde bij de studies werd
op technisch niveau overleg gepleegd met de daarlangs gelegen gemeenten. Herhaald overleg
vond ook plaats met de gemeenten Beek en Donk, Someren, Wessem, alsmede Heel en
Panheel. De inlichtingen die daarbij over voornamelijk de ruimtelijke aspecten werden
verkregen hebben als leidraad gediend bij de voortzetting van de studies.
De Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging G.A. meent dat binnen 10 è 15 jaar een
natuurlijke afvloeiing zal plaatsvinden van schepen tot 500 ton. Het materieel zal dan zo
verouderd zijn, dat het voor de kleine schipper onbetaalbaar wordt de herstellingen naar
behoren uit te voeren. Met nieuwbouw in de klasse schepen tot 500 ton moet niet worden
gerekend, omdat die niet winstgevend kan zijn.Wanneer de kanaalwerken binnen 15 jaar
worden uitgevoerd, houdt dit door de slechtere mededingingsvoorwaarden een versneld
verdwijnen van deze klasse schepen in.
Omdat aanpassing aan de nieuwe toestand op zo'n korte termijn voor de particuliere schipper
niet mogelijk is, zal Voor ongeveer 200 leden van de vereniging de toekomst zeer onzeker
worden.
De mening van de leden van de Vereniging Zand- en Grindschippers luidt in procenten:
- 76,5% is tegen de kanaalverruiming, omdat wordt verwacht dat het voor de schipper er
niet beter op wordt; de Maas is ook gemoderniseerd en de vrachttarieven zijn nu reeds
relatief zeer laag, namelijk gelijk of lager dan dertien jaar geleden;
-11,8% is voor kanaalverruiming, omdat meer vervoer door de scheepsvaart zal worden
aangetrokken;
- 2,9% is Vóór onder het motto: "Laten ze het maar verbreden, als het verbreed is vaar ik
toch niet meer";
- 8,8% heeft een dubbele mening: enerzijds ziet men persoonlijk nadeel ontstaan door
verlaging van de tarieven, anderzijds verwacht men betere mededingingsvoorwaarden
voor de scheepsvaart ten opzichte van het weg- en spoorwegvervoer.
De Koninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" is een groot voorstandster van de
verruiming van de kanalen tot klasse IV, ofschoon bij een deel van haar leden, met name de
kleine, particuliereschippers, wel weerstand ertegen zal bestaan.
Naar de mening van het hoofdbestuur van Schuttevaer zal de problematiek van de kleine
schepen, zo die zich voordoet, slechts van tijdelijke aard zijn, omdat mag worden verwacht
dat de landelijke ontwikkeling, die een toeneming van de gemiddelde scheepsgrootte te zien
geeft, zich ook op de Brabantse en Middenlimburgse kanalen zal voltrekken.
Het streekgewest Weert heeft zich regelmatig en intensief met de kanaalplannen bezig
gehouden en daarover briefwisselingen gevoerd met de Nederlandse minister van Verkeer en
Waterstaat en zijn Belgische ambtgenoot van Openbare Werken. Het streekgewest stelde een
werkgroep Zuid-Willemsvaart in, die in een rapport van september 1972 vaststelde, dat de
verbetering van de vaarweg van Wessem via Nederweert naar Lozen voor de regionale
industrieën van zeer groot belang is. Daarom mag deze verbetering niet afhankelijk zijn van
mogelijke Belgische plannen tot opheffing van de stop Lozen.
Nadat de werkgroep met Belgische vertegenwoordigers was uitgebreid werd in een
memorandum van januari 1975 gepleit voor een nieuwe voor schepen tot 1350 ton
toegankelijke vaarverbinding tussen Kwaadmecheien aan het Albertkanaal en Wessem aan
de Maas. Deze zou verkregen kunnen worden door verbetering van de bestaande kanalen
die lopen via Dessel, Lozen en Nederweert. Daarvan is een groot gedeelte van het kanaal
van Dessel naar Kwaadmecheien reeds gereedgekomen.
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7. SAMENVATTING

In 1971 stelde de minister van Verkeer en Waterstaat plannen vast voor de verruiming van de
Zuid-Willemsvaart ten zuiden van 's-Hertogenbosch en voor het Kanaal Wessem-Nederweert.
Nader overleg werd nodig geoordeeld of de vaarweg door 's-Hertogenbosch zou worden
verbeterd, dan wel dat een nieuw kanaalvak zou worden gemaakt leidende langs Rosmalen
naar de Maas bij Empel.
In 1975 werd een begin gemaakt met de werken door het in uitvoering nemen van de verlegging
bij Helmond. Gezien de verouderde staat van de Zuid-Willemsvaart is thans een beslissing
over de wijze van verbetering gewenst.
In tegenstelling tot de plannen van 1971 is thans een verruiming tot een volwaardig klasse
IV-kanaal onderzocht.
Het doel van de voorliggende nota is
- het op systematische wijze aandragen van voldoende basismateriaal, opdat de
besluitvorming over de maatschappelijke wenselijkheid van een verruiming en de mate
van verruiming zo verantwoord mogelijk kan plaatsvinden;
- wanneer tot verruiming wordt overgegaan een keuze te kunnen maken tussen de
volgende hoofdalternatieven:
- de Zuid-Willemsvaart wordt verruimd;
- de Zuid-Willemsvaart wordt verruimd en langs de stad 's-Hertogenbosch naar de Maas
geleid;
- er wordt afgezien van het verruimen van de Zuid-Willemsvaart noordelijk van Veghel;
in plaats daarvan wordt het Wilhelminakanaal verruimd;
- zowel de Zuid-Willemsvaart (door c.q. om 's-Hertogenbosch) alsook het
Wilhelminakanaal worden verruimd;
- het tevens mogelijk te maken een definitieve keuze te doen m.b.t. het verloop van het
hoofdvaarwegennet in de provincie Noord-Brabant.
De volgende alternatieven worden behandeld (zie bijlage 4)
- het nul-alternatief. Dit houdt in het vernieuwen van de sluizen van de Zuid-Willemsvaart,
voorzover vallende buiten de verlegging Helmond en het aanbrengen en herstellen van
boordvoorzieningen. Het aantal sluizen en de afmetingen daarvan blijven dezelfde. Dit
nul-alternatief moet zuiver als een rekenmodel worden beschouwd. Het zou zeer onlogisch
zijn de nieuwe sluizen dezelfde geringe drempeldiepte te geven als de huidige.
- het alternatief AIV: hierbij worden de gehele Zuid-Willemsvaart (ook het gedeelte door
's-Hertogenbosch), het Kanaal Wessem-Nederweert en het gedeelte van Son tot Aarle-Rixtel
van het Wilhelminakanaal verruimd tot klasse IV. De sluizen krijgen de afmetingen 12 x 100 m
met een drempeldiepte van KP-3.50 m, terwijl de meeste bruggen worden vervangen door
vaste met een doorvaarthoogte van 5.75 m. Deze maten gelden ook voor de hierna volgende
alternatieven BIV, CIV en DIV.
- het alternatief BIV: dit betreft de verruiming tot klasse IV van het Wilhelminakanaal, de
Zuid-Willemsvaart bezuiden Veghel en het Kanaal Wessem-Nederweert. In verband met de
waterafvoer van de Boven-Donge zal het Wilhelminakanaal van 500 m ten westen van sluis II
bij Tilburg tot Oosterhout reeds worden verruimd tot een klasse IV-vaarweg.Het overige
(noordelijke) deel van de Zuid-Willemsvaart wordt verbeterd volgens alternatief A II
- het alternatief CIV: dit is een samenvoeging van AIV en BIV.
- het alternatief D IV vertoont veel overeenkomst met AIV. Het verschil is dat niet de vaarweg
door 's-Hertogenbosch wordt verbeterd, maar dat een nieuwe kanaaltak naar de Maas wordt
gegraven, oostelijk van de stad.
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-het alternatief AII. Het gelijkt op AIV en heeft hetzelfde verloop. In dit geval vindt evenwel de
verruiming plaats tot een volwaardige klasse II. Er wordt eenzelfde aantal sluizen gebouwd,
maar de afmetingen zijn kleiner: 8 x 110 m met een drempel op KP-3.50 m. De meeste
beweegbare bruggen worden vervangen door vaste met een doorvaarthoogte van 5.75 m.
Naast de hoofdalternatieven is een viertal sub-alternatieven onderzocht. Het betreffen delen
van de hoofdalternatieven, aangeduid met IV en bij alle worden de kanalen verbeterd volgens
de kenmerken van de klasse IV. Het betreffen de alternatieven
- E IVg: hierbij wordt van het alternatief AIV uitgevoerd het gedeelte 's-Hertogenbosch-Veghel,
- F IVg: hierbij wordt van het alternatief DIV gemaakt het gedeelte Empel-Veghel;
- G IVg: dit houdt in een verruiming van 4500 m Wilhelminakanaal van 500 m bewesten sluis II
tot de Dongense brug te Tilburg;
- H IVg: verruimd worden het Kanaal Wessem-Nederweert en het gedeelte van de
Zuid-Willemsvaart van Nederweert tot de Belgische grens bij Lozen.
Alle (sub-)altematieven worden vergeleken op een aantal niet in geld uitdrukbare aspecten
en op gezichtspunten, waarbij dat wel mogelijk wordt geacht.
De beoordeling van de alternatieven is samengevat in de tabel-28- op blz 75. Onderstaand
wordt enige toelichting gegeven op de behandelde aspecten.
Tot de niet in geld uitdrukbare aspecten worden gerekend
- van de scheepvaart het gezichtspunt in hoeverre de kanalen dienst kunnen doen als
vervangende vaarweg voor het geval de scheepvaart op de Maas gehinderd wordt door
stremmingen. Tevens worden de gevolgen van de kanaalverruiming behandeld voor het
kleinere schip, dat thans de kanalen bevaart;
- bij de waterhuishouding komt eerst aan de orde de verdroging en verdrassing ten gevolge van
een andere indeling in kanaalpanden. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre de ruimere
kanaalprofielen kunnen worden benut voor afvoer van water, dat thans langs de riviertjes
afstroomt. Tenslotte wordt behandeld de waterbehoefte van het kanalenstelsel met het oog op
het ook in droge perioden handhaven van de kanaalpeilen.
In de tabel is evenwel de waterhuishouding niet als afzonderlijk aspect opgenomen, omdat
elementen daarvan zijn terug te vinden onder investeringen (gemaal Panheel), oogstderving
door verdroging, besparing kosten waterafvoer en schade aan het natuurlijke milieu door
verdroging.
- regionale ontwikkeling. Beschreven wordt het effect op de bezetting en het tempo van uitgifte
van de industrieterreinen. Er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare
industrieterreinen op lange en korte termijn. In deze paragraaf worden ook de plannen tot
verruiming van de aansluitende Belgische kanalen besproken. Deze zijn ten dele in ver
gevorderde staat en kunnen met de verruiming van de Middenlimburgse kanalen leiden tot
een nieuwe grensoverschrijdende vaarweg van Europese klasse tussen Antwerpen en
Roermond/Rijn.
- stedelijk milieu. Hierbij komen aan de orde de effecten in de stedelijke sfeer, zoals de
verkeersafwikkeling langs en over de vaarweg, de gevolgen voor de bebouwing langs het
kanaal en voor het woon- en verblijfsmilieu langs de vaarweg. Bij 's-Hertogenbosch speelt
daarbij vooral de vraag of op den duur de onderlinge hinder van weg- en scheepvaartverkeer
niet te groot zal worden; in tegenstelling tot de opvatting van de gemeente wordt dit niet
verwacht.
- bij de beschouwing over het landschap wordt gebruik gemaakt van een studie over de
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Gronings-Drentse veenkoloniën. Aan de hand van een beschouwing over de verschillende
wijzen van waarneming van de kanalen worden de veranderingen van de visuele kenmerken
van het landschap beoordeeld.
- het natuurlijke milieu. Door de aanleg van de kanalen zijn van de omgeving afwijkende
milieutypen ontstaan, zowel op de bermen als op aangrenzende percelen.
De kanaalverruiming zal de diverse levensgemeenschappen in verschillende mate aantasten.
Er zijn mogelijkheden door natuurbouw bepaalde kanaalgebonden milieutypen te herstellen.
- de recreatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de mogelijkheden voor vormen van
oeverrecreatie en de pleziervaart over de kanalen.
Voor de in geld uitdrukbare aspecten wordt verondersteld dat de kanaalverbeteringen
worden uitgevoerd in de periode 1978-1985. Een tijdstip van aanvang der
uitvoeringswerkzaamheden enkele jaren later dan 1978 zal bij een gelijkblijvende
uitvoeringsperiode van 7 jaar nauwelijks effect hebben op de thans verkregen resultaten.
Slechts de aan discontering onderworpen kosten- en batenbedragen zullen in absolute zin
veranderen. De verhouding tussen de alternatieven zal zich echter nauwelijks wijzigen. Indien
om budgettaire redenen de uitvoeringstermijn moet worden verlengd, hetgeen niet
onwaarschijnlijk is, dan zal de baten-kostenverhouding hierdoor in negatieve zin worden
beïnvloed.
Behandeld worden:
- de kosten in engere zin van de kanaalwerken, zoals de investeringen en de jaarlijkse
exploitatie kosten.
- de transportkosten voor de scheepvaart. Om deze te berekenen zijn twee prognoses
opgesteld, elk met verschillende veronderstellingen over de te verwachten groei in de diverse
bedrijfssectoren, te weten een "hoge" en een "lage" variant. Inmiddels lijkt de gekozen "hoge"
prognose vrij goed overeen te komen met recente ramingen van het Centraal Planbureau,
reden waarom in tabel -28- de uitkomsten van deze "hoge" prognose zijn opgenomen. Voor
de prognoses werd niet alleen uitgegaan van landelijke gegevens, doch ook van die, welke
zijn verkregen uit uitgevoerde enquêtes bij bedrijven en gemeenten.
- kosten wegvervoer. De vervanging van beweegbare bruggen door vaste houdt in dat het
wegverkeer minder oponthoud ondervindt. De baten daarvan zijn opgenomen in tabel -28-.
- de werkgelegenheid wordt in positieve en negatieve zin beïnvloed. De uitvoering van de
kanaalwerken verschaft werk voor vele manjaren. Anderzijds zal de beperking van het aantal
sluizen en de vervanging van beweegbare door vaste bruggen leiden tot een geringer
bestand aan bedienend personeel.
- landbouw: berekend zijn de oogstdervingen ten gevolge van optredende verdroging. Er wordt
vanuit gegaan, dat verdrassing een tijdelijk verschijnsel is. Voor de invloed van de
kanaalverbeteringswerken op de landbouw door de wijzigingen in de waterhuishoudkundige
toestand wordt verwezen naar de paragraaf waterhuishouding. Tevens is berekend
hoeveel oppervlakte landbouwgrond bij de verschillende alternatieven in beslag wordt
genomen.
- overblijvende specie: de niet voor de kanaalwerken benodigde en bruikbare specie kan als
een bate van het werk worden beschouwd.
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Tabel -28- Vergelijking van de alternatieven naar alle aspecten

Aspecten

alternatieven
nul

2. Scheepvaart
a. aanwezigheid alternatieve
vaarweg voor de Maas
b. sociale gevolgen voor de
kleine binnenvaart op korte termijn
4. Regionale ontwikkeling en
verband met Belgische kanalen
a. invloed regionale ontwikkeling (bedrijfsterrein)
b. aansluiting ruimtelijke
beleid (Helmond)
c. niet kwantificeerbare voordelen verbetering Belgische kanalen
(9.6) ruimtebeslag (verkleining
oppen/lakte landbouwgrond) in ha
5. Stedelijk milieu
a. verkeersafwikkeling landverkeer
b. aantasting bebouwing
c. woon- en verblijfsmilieu
6. Landschap
a. schade op korte termijn
b. schade op lange termijn
7. Natuurlijk milieu
a. schade op korte termijn
b. schade op lange termijn
8. Recreatie
a. functieverlies (tijdelijk)
voor de oeverrecreatie
b. mogelijkheden voor de
pleziervaart
9. In geld uitdrukbaar3)
9.1 besparingen kosten waterafvoer
(+)
9.2.a. investeringen kanaalwerken
H
9.2.b. exploitatiekosten
H
9.3 transportkostenvoordeel
binnenvaart (hoge variant)
(+)
9.4 verlaging kosten wegverkeer
(+)
9.5.a. vermeerdering werkgelegenheid (+)
9.5.b. verlies werkgelegenheid
H
9.6 opbrengstderving landbouw
H
9.7 opbrengst overblijvende specie
(+)
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0
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0
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0
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i
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0
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0
8,3
0
984) 348 390
44
40
32

8,3 I 0
453 359
; 32
35

+

0
202 206
11,7 44,3
226 191
89
80
80
5
6
5
5
0,1
1,8
1,85 2,0
1,7
1,8
)
)
)
)
14,6 50,6 60,8 70,6 52,9 37,7 22,5 25,5 17,6 27,0
0
2,5
0,3 +0,3
5,5
6,0
0,5
4,5
3,5
2,6
0
0,65 0,95 1,15 1,65 0,65 0,20 1,20 0,56) 0
0
3
0,2
0,8
7
8
0,5
1
3,5
0,8
127,3 125,45 152,8 177,25 151,05 165,55 106,7 127,3 145,3 170,2

1

) kan matig ongunstig zijn, afhankelijk van de beslissing over de herbouw van de beweegbare
bruggen in Tilburg
2
) vanwege geringe lengte der kanaalverruiming
3
) contante waarde in miljoenen guldens per 1 januari 1978
4
) met inbegrip van omvaarschade tijdens de bouwperiode
5
) niet berekend
6
) wanneer de gebieden bij Tilburg in de stedelijke sfeer worden betrokken vervalt dit getal
+ + gunstig
+ matig gunstig
0 ongewijzigd
- matig ongunstig

— ongunstig
(+) positief (baten)
(-) negatief (lasten)
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Dit rapport heeft het karakter van een beleidsanalyse. Een aantal alternatieven en delen
daarvan (sub-alternatieven) wordt met elkaar vergeleken naar een; groot aantal aspecten.
De tendenzen, die uit die vergelijking naar voren komen worden aangeduid. Er wordt evenwel
mede gelet op het afwegingsproces dat in het kader van de inspraak nog zal plaats vinden
geen keuze voorgesteld. Wel wordt voorgesteld de keuze te beperken tot een aantal van de
onderzochte mogelijkheden.
Uit de tabel blijkt, dat het nul-alternatief op de meeste aspecten geen invloed heeft. Dit spreekt
ook voor zichzelf, omdat bij dit alternatief enkel de sluizen met daarover gelegen bruggen van
het Noordbrabantse deel van de Zuid-Willemsvaart en voorzover gelegen buiten de verlegging
Helmond worden vervangen. Dit nul-alternatief heeft evenwel slechts theoretische waarde. Als
reeële vergelijkingsbasis kan slechts dienen het alternatief A l l . Hiervan gaan blijkens de
tabel wel duidelijke negatieve en positieve invloeden uit.
Door de alternatieven AIV tot en met DIV wordt een doorgaande verbetering tot klasse IV van
de vaarweg bereikt. De alternatieven AIV en DIV volgen nagenoeg hetzelfde tracé. De
verschillen treden op bij 's-Hertogenbosch met name bij de aspecten stedelijk milieu, landschap
en de in geld uitdrukbare. DIV is nadelig vergeleken met A IV.
De alternatieven, waarbij het gehele Wilhelminakanaal is betrokken (BIV en CIV) kenmerken
zich door een grotere ongunstige invloed op landschap, natuurlijk milieu en recreatie. Ook het
saldo van de in geld uitdrukbare aspecten is in het nadeel in verhouding met AIV en DIV.
Een vergelijking tussen het alternatief AIV en het alternatief AII laat geen grote verschillen
zien. Bij afweging is A IV gunstiger dan A II.
Van de sub-alternatieven is E IVg in het voordeel ten opzichte van FIVg, om dezelfde redenen
als dat bij AIV het geval is ten opzichte van DIV. Bij G IVg valt op de hoogte van het nadelige
saldo van de in geld uitdrukbare aspecten. Bij H IVg zijn de nadelige effecten beperkt, het
meergenoemde saldo is evenwel het ongunstigst van alle vier. Wel wordt bij dit sub-alternatief
een nieuwe grensoverschrijdende vaarweg van Europese klasse (IV) verkregen, waarvan het
effect evenwel niet in geld uitdrukbaar bleek.
Gelet op de hiervoor gegeven vergelijking en met name op:
- het gestelde in par.2.1. dat het nul-alternatief slechts theoretische waarde heeft;
- het relatief ongunstige saldo van de in geld uitdrukbare aspecten bij alternatief
CIV en de zeer hoge investeringen;
- het relatief ongunstige saldo van de in geld uitdrukbare aspecten bij alternatief AII en het
feit dat in 1971 reeds is besloten tot een verruiming van de Zuid-Willemsvaart (waarbij
vooralsnog buiten beschouwing werd gelaten of het kanaalgedeelte door
's-Hertogenbosch moest worden verruimd of dat een omlegging moest worden gemaakt)
tot een volwaardige klasse II vaarweg met beperkte mogelijkheden voor klasse IV wordt
voorgesteld het nul-alternatief en de alternatieven CIV en A II niet in de keuze tussen de
verruimingsplannen te betrekken.

In het structuurschema Vaarwegen is voor het hoofdvaarwegennet in Noord-Brabant een
voorlopige keuze gedaan voor de route die van Nederweert via Aarle-Rixtel en Tilburg naar
Geertruidenberg leidt. De redenen daarvoor zijn dat op die manier een groter deel van de
provincie wordt ontsloten en beter wordt ingespeeld op de werkgelegenheidssituatie in Tilburg.
De in deze analyse behandelde aspecten wijzen meer in de richting van een keuze waarbij de
gehele Zuid-Willemsvaart wordt gevolgd. Bij de inspraak over dit structuurschema is naar voren
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gekomen dat de meeste instanties (kamers van koophandel, stadsgewesten) de voorlopige
keuze in het structuurschema de juiste vinden. Alleen de regio Uden-Veghel e.o. en de
Cehave n.v. te Veghel pleiten voor een route die via 's-Hertogenbosch loopt.
De provincie Noord-Brabant heeft, in afwachting van de onderhavige nota, nog geen
standpunt ingenomen.
Het in 1975 gevoerde overleg over de verruimingsplannen richtte zich in eerste instantie tot
de gemeenten 's-Hertogenbosch en Rosmalen, het stadsgewest 's-Hertogenbosch en de
provincie Noord-Brabant. Daarbij stond centraal de vraag of de Zuid-Willemsvaart door
's-Hertogenbosch zou worden verbeterd, dan wel een nieuwe kanaaltak naar de Maas
bij Empel zou worden aangelegd. Beide alternatieven werden met name door de gemeente
's-Hertogenbosch van de hand gewezen en gepleit werd voor een derde mogelijkheid,
namelijk het verruimen van het Wilhelminakanaal.
De gemeente Rosmalen, het stadsgewest 's-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant
spraken een voorlopige voorkeur uit voor het verruimen van het Wilhelminakanaal. Een
uiteindelijk antwoord liet men afhangen van een totaal overzicht van alle aspecten.
Overleg op technisch niveau werd gevoerd met alle gemeenten langs het Wilhelminakanaal en
enkele andere. Het streekgewest Weert heeft bij herhaling laten blijken een grote voorstander
te zijn van de verruiming van de Middenlimburgse vaarwegen, mede met het oog op de
aansluiting die daardoor wordt verkregen op de in België reeds begonnen verruiming van de
aansluitende vaarwegen.
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