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A.

Maaspoort, destijds een grote uitbreiding van ‘s-Hertogenbosch
De wijk Maaspoort is medio 70’ er jaren ontworpen en aansluitend gerealiseerd.
Het motto destijds was: “wonen in ’s-Hertogenbosch en toch in het groen”.
Dit uitgangspunt vormde de basis voor het stedenbouwkundig plan van de wijk.

bron: Kuiper Compagnons, winnend plan voor stadsuitbreiding
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bron: Kuiper Compagnons, winnend plan voor stadsuitbreiding

De nieuwe uitbreiding van ’s-Hertogenbosch betrof een groot gebied dat gelegen
was tussen 4 grote transportwegen die van invloed zijn op het ontwerp en de
situering van de woonwijk:
•
•
•
•
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de Maas in het noorden
de A2 in het oosten
de A59 in het zuiden
en de spoorlijn ‘s-Hertogenbosch – Utrecht in het westen
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Een grote, nieuwe woonwijk tussen die hoofdverkeerswegen aanleggen is een
ambitieus plan en er waren forse maatregelen noodzakelijk om het woon- en
leefklimaat te beschermen.
Die maatregelen kwamen er; in de vorm van groene buffers en gebouwde buffers
tussen de overlast producerende transportwegen en de woonbebouwing.
In het noorden, oosten en zuiden groene buffers en in het westen een buffer in de
vorm van (industriële) bebouwing.
Een en ander werd ook nodig geacht om het woonklimaat in de aangrenzende
woonwijken - tenminste - op een minimumniveau te kunnen garanderen.

Sindsdien heeft zich een aantal (zeer) belangrijke wijzigingen voorgedaan. Deze
wijzigingen zijn van grote (negatieve-) invloed op het woon- en leefklimaat van de
wijk Maaspoort en van sommige delen daarvan in het bijzonder.
In het volgende hoofdstuk wordt dit per onderwerp nader toegelicht.
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B.

Belangrijke wijzigingen situatie nu t.o.v. oorspronkelijke plan
De hieronder genoemde wijzigingen zijn van invloed op het woon- en leefklimaat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sterk toegenomen verkeer op A2 (met een factor 4x)
Verbreding A2 in de richting van bebouwing
Sterk toegenomen verkeer A59 (met een factor 3x)
Aanpassing knooppunt Empel in richting van bebouwing
Ontbossing als gevolg van aanpassing knooppunt Empel
Ontbossing ten behoeve van industrieterrein Empel
Intensivering spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch
“Verstening” gebied Maaspoorthal en Maaspoorthoeve
Toegenomen verkeer op Burg. Godschalxstraat onder andere als gevolg van
woon-gebiedsuitbreidingen in Empel en in Rosmalen (Grote Wielen)

Deze wijzigingen hebben effecten op het gebied van:
•
•
•
•
•

Toename geluid belasting (G)
Toename hoeveelheid uitlaatgassen (stikstofoxiden en roet) (U)
Toename fijnstof als gevolg van uitstoot voertuigen (F)
Afname van de opnamecapaciteit fijnstof door verdwijnen bomen/groen (O)
Afname omgevingskwaliteit door verdwijnen groen/“verstening” omgeving (K)

en worden navolgend toegelicht.
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B.01. Toename verkeer op A2
De wijk Maaspoort is ontworpen in een tijd dat er op de A2, ter hoogte van deze
wijk, per etmaal ca. 40.0001 voertuigbewegingen waren.
Natuurlijk met in het ontwerp een voorziene groei, maar in 1986 waren dat al ca.
60.000 voertuigbewegingen en in 1990 reeds 80.0002 voertuigbewegingen per
etmaal.
Binnen 10 jaar (1980 – 1990) was de groei 100%.
Nu, in 2017, zijn er ruim 160.0003 voertuigbewegingen; een toename van 400%
ten opzichte van de situatie toen de wijk werd gerealiseerd.

voertuigbewegingen per etmaal A2
Empel
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Al die voertuigen produceren lawaai (G), uitlaatgassen (U) en fijnstof (F).
De verwachting is dat de verkeersdrukte en –groei voorlopig alleen verder zal
toenemen.
Daarmee ook de milieubelasting door lawaai, uitlaatgassen en fijnstof.

1

RWS, dienst Verkeerskunde, Jaargemiddelden 1982, tabel 1, blz. 13
Min. VWS, verkeersgegevens, Jaarrapport 1990, tabel 3, blz 63
3 Wegenwiki, A2, gegevens 2016, verkeer ter hoogte van knooppunt Empel en afslag Rosmalen
2
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B.02. Verbreding van de A2 in de richting van bebouwing
De belasting van de (woon-)wijken, gelegen langs de A2, is toegenomen door de
verbreding van de A2 naar 4 x 2 rijstroken.
De bron van milieubelastende omgevingsfactoren is dus dichterbij gekomen aan
de bebouwing. Om de toegenomen geluidsoverlast te reduceren zijn
geluidsschermen geplaatst. (N.B. Ter hoogte van de voormalige honkbalvelden
zijn deze schermen lager!!).
Deze geluidsschermen beperken mogelijk de toegenomen geluidsoverlast maar
reduceren geenszins de overlast door uitlaatgassen en fijnstof.
Met betrekking tot dit laatste zijn ons geen maatregelen bekend.

voor verbreding A2

na verbreding A2

Zoals op bovenstaande foto’s duidelijk zichtbaar, is (tweezijdig) de gehele
groenstrook tussen A2 en bebouwing “verdwenen” (zie situatie ter hoogte van het
2e verkeersportaal van onder in linker foto = 1ste verkeersportaal rechter foto).
Het op de foto’s nu nog aanwezige groen aan de zijde van Empel (rechts-midden
op rechter foto), verdwijnt alsnog geheel ten behoeve van het aldaar te realiseren
industrieterrein.
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B.03. Toename verkeer op de A59
Ten tijde van het ontwerp en aanvankelijke uitvoering van de wijk Maaspoort was
de A59 nog niet gerealiseerd, maar wel voorzien.
In het ontwerp van de wijk is daarmee ook al rekening gehouden.
Dat neemt niet weg dat ook op deze route het verkeer nog steeds sterk toeneemt.
Meer dan redelijkerwijs voorzien had kunnen worden bij het ontwerp.
Er blijkt een toename van het aantal verkeersbewegingen van bijna 300% ten
opzichte van de situatie toen de wijk werd gerealiseerd!

voertuigbewegingen per etmaal A59
Maaspoort
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Gegevens ter hoogte van telpunt nr. 72495 en km 133,6 .

Mei 2018

Stichting Houd de Saren Groen

pagina 9

Houd de Maaspoort Groen

B.04. Aanpassing knooppunt Empel in richting van bebouwing
Het knooppunt Empel is in recente jaren aangepast om de grote toename van het
verkeer te kunnen verwerken en de doorstroming te verbeteren.
Daarvoor is het ontwerp aangepast en zijn de op- en afritten “vloeiender” gemaakt.
Gevolg is dat met name de afrit van de A2 naar de A59 aanmerkelijk dichter bij de
wijk Maaspoort is komen te liggen, wat ook goed op navolgende foto’s te zien is.
De milieubelasting voor de aangrenzende woonwijk (fijnstof, geluid en uitlaatgassen) is hierdoor sterk toegenomen.

situatie 2002

situatie 2017
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B.05. Ontbossing als gevolg van aanpassing knooppunt Empel
Ten behoeve van de realisatie van dit aangepaste knooppunt zijn grote
hoeveelheden bomen gekapt en is daarmee de -op dat moment beschikbarecapaciteit voor de reductie van geluid en fijnstof verloren gegaan, juist nu de
behoefte daaraan, vanwege de enorm toegenomen verkeersintensiteit, groter werd
en wordt.
De foto’s op de vorige pagina, alsmede onderstaande visualisering, spreken voor
zich.
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B.06. Ontbossing ten behoeve van industrieterrein Empel
Ten behoeve van de realisatie van het industrieterrein Empel, worden ook daar
alle bomen gerooid (of zijn inmiddels gerooid).
Ook die “groene long” is dus verloren.

Stedenbouwkundig ontwerp met bebouwingsvoorstel aangegeven in blauw

Er staat letterlijk “geen boom meer overeind” in het gebied rondom - en binnen het knooppunt Empel.
Dit gebied heeft een metamorfose ondergaan van “opname capaciteit
milieubelasting” naar “producent milieubelasting” en dat proces gaat nog steeds
door.
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B.07. Intensivering spoorlijn Utrecht – ’s-Hertogenbosch
Vervoer over het spoor wordt enorm gestimuleerd om daarmee ook de
verkeersstromen over de weg terug te dringen.
Dat laatste lukt maar zeer beperkt zoals uit de toegenomen verkeersbewegingen
op A2 en A59 op te maken valt.
Toch wordt het spoor ook veel intensiever benut; er rijden meer treinen.
De overlast daarvan neemt dus ook toe, al zijn treinen nu minder lawaaiig dan 30
jaar geleden.
De overlast van de extra treinen langs de westzijde van de wijk Maaspoort wordt
mogelijk ook gecompenseerd door de verminderde verkeersdrukte op de weg
’s-Hertogenbosch – Hedel.

Mei 2018

Stichting Houd de Saren Groen

pagina 13

Houd de Maaspoort Groen

B.08. “Verstening” gebied Maaspoorthal, Maaspoorthoeve en Empel
In het oorspronkelijke plan van Kuiper Compagnons voor de wijk Maaspoort (zie
eerder in deze notitie) is het gehele gebied ten zuiden van de Burgemeesters
Godschalxstraat voorzien als “groengebied”.
Later is hier een sporthal met bowling gesitueerd met een onverhard
parkeerterrein.
Inmiddels is de bebouwing aanmerkelijk uitgebreid met een 2e sporthal (Flik Flak)
en is het gehele parkeerterrein geasfalteerd.
Daarna is ook de Flik Flak hal een tweede keer uitgebreid en zijn vele functies
toegevoegd.
In de oksel van de afrit A2 naar A59 is later een gebouw ten behoeve van de
Gemeente (gemeentewerf) gerealiseerd en is ook dat gehele terrein voorzien van
verharding en diverse bebouwingen.
Als “klap op de vuurpijl” wordt het gehele (toen) groengebied Empel volgebouwd
met industriegebouwen.
Van het “groene milieu” blijft vrijwel niets over.
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B.09. Toegenomen verkeer op de Burgemeesters Godschalxstraat
Het verkeer op de Burgemeester Godschalxstraat is sinds de woongebiedsuitbreidingen
in Empel en Rosmalen sterk toegenomen.
Gevreesd wordt dat de verkeersintensiteit de komende jaren verder zal toenemen.
Daarvoor is een aantal oorzaken te benoemen (naast de algemeen toegenomen
mobiliteit).
✓

De Maaspoorthal wordt steeds intensiever gebruikt, vooral het aantal nietsportevenementen neemt toe. Gelegen in een woonwijk was dit niet de
bedoeling maar de door de Gemeente geëxploiteerde hal laat kennelijk
opbrengstmaximalisatie prevaleren boven toegenomen overlast in de wijk
Maaspoort.

✓

De Flik Flakhal is aanvullend gerealiseerd en daarin zijn allerlei publiek
aantrekkende functies opgenomen, waaronder een vestiging van het Willem II
College. Het parkeerterrein wordt -oneigenlijk- gebruikt als terrein voor
rommelmarkten etc.
Dit alles trekt extra verkeer aan wat via de Burg. Godschalxstraat afgewikkeld
moet worden.

✓ Empel zelf is uitgebreid met meer dan het aantal woningen waarop destijds de
ontwerpcapaciteit van de Burg. Godschalxstraat gebaseerd was. Veel van dat
verkeer wenst de autoweg A59 te bereiken via Maaspoort.
✓ De Groote Wielen in Rosmalen heeft thans 3000 van de 4300 geplande
woningen gerealiseerd. Er bestaan plannen dit stadsdeel in de Noordoosthoek
nog eens uit te breiden tot een (maximaal) totaal van 6900 woningen. Het
Brabants Dagblad sprak op 18 april 2018 van “’een dorp op zich”.

Mei 2018

Stichting Houd de Saren Groen

pagina 15

Houd de Maaspoort Groen

Het aantal verkeersbewegingen op
de Burgemeesters Godschalxstraat
bedroeg ruim 10.600 per etmaal
gemeten in 2017 door de Gemeente.
Deze straat is een 2-baans
binnenstedelijke weg die direct
grenst aan bebouwing en die door de
gemeente wordt beschouwd als
doorgaande route.
,

te

Er is geen geluid-verminderendwegdek en haltes van stadsbussen
noodzaken tot stoppen op de rijbaan
om passagiers (Willem II college) op
nemen. Daardoor wordt extra geluid
en uitstoot veroorzaakt door
stoppend en optrekkend verkeer.

Volgens cijfers van het RIVM (2018) is de luchtkwaliteitsindex langs de Burgemeesters
Godschalxstraat matig tot onvoldoende, afhankelijk van de precieze locatie en het
tijdstip van de dag/nacht (spitsuur e.d.)
Het systeem bestaat uit een index met de concentraties van stoffen in de lucht. Het gaat
om twee vormen van fijnstof (PM10 en PM2,5), ozon(O3) en stikstofdioxide (NO2). De
informatie hierover is gebundeld tot één getal (1 tot 11), dat met behulp van kleuren vijf
gradaties van de luchtkwaliteit weergeeft (goed, matig, onvoldoende, slecht, zeer slecht)
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B.10. Samenvatting wijzigingen omstandigheden rondom de wijk Maaspoort
Niet anders is te concluderen dan dat, met name in het Zuiden en Oosten van de
wijk, de negatieve omgevingsfactoren ernstig zijn toegenomen door de
verveelvoudiging van het verkeer (A2, A59 en Burg. Godschalxstraat), tegelijkertijd
met het dichterbij brengen van de bronbelasting (A2 en knooppunt Empel).
Bovendien is de opnamecapaciteit afgenomen van de aanliggende - en
voorziene - natuur doordat een zeer fors areaal bomen en groen is komen te
vervallen ten gevolge van de uitbreiding A2, knooppunt Empel, de realisatie van
het industrieterrein Empel en de “verstening” van het oppervlak door de
Maashoeve en de terreinen van de Maaspoorthal.
Tweemaal de verkeerde kant op dus!
Met name langs de A2, de “oksel” van A2-A59 en de Burg. Godschalxstraat.
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C.

Te nemen maatregelen / te ondernemen acties
Op basis van voorgaande analyse is te onderkennen dat de “milieu problemen”
zich vooral voordoen aan de zuid grens (t.p.v. A59 en Burg. Godschalxstraat) en
oost grens (t.p.v. A2 / de Saren) van de wijk Maaspoort.
De noodzakelijk te nemen maatregelen / acties laten zich onderverdelen in:
1. Stoppen toename overlast
2. Afname/Terugdringen overlast
3. Opnamecapaciteit overlast vergroten

C.01. Stoppen toename overlast
Gezien de al enorme milieubelasting op de wijk is het noodzakelijk verdere
toename van deze belasting te stoppen en ten minste alle nu nog aanwezige
groenzones te behouden en te beschermen.
Voor een gedeelte voor wat betreft de toename van de belasting zal dat niet
mogelijk blijken te zijn: de autonome groei van de mobiliteit op Rijkswegen is niet
of nauwelijks beheersbaar (A2 en A59). Wel is toetsbaar of de eerder genomen
overlast beperkende maatregelen nog voldoen dan wel moeten worden aangevuld
of worden verbeterd/uitgebreid.
Voor andere aspecten is het stoppen van een toename van de milieubelasting
voor en door de gemeente ’s-Hertogenbosch wel degelijk mogelijk.
Zij dient:
• verkeer-aantrekkende functies te stoppen / te beperken (o.a. locatie
Maaspoorthal)
• maatregelen te nemen om de verkeersbewegingen op de Burg.
Godschalxstraat als gevolg van de groei van de woonkernen Empel en
Rosmalen te beperken. Dit heeft dan automatisch ook een ontlasting van de
Maaspoortweg (thans 15.000 voertuigbewegingen per etmaal) tot gevolg.
• de aangewezen gebieden voor groen en sport niet verder te “verstenen” en/of
te bebouwen.
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C.02. Afname/Terugdringen (huidige) overlast
Zoals onder C.1. al gesteld is toename van het aantal verkeersbewegingen op de
grote Rijkswegen niet of nauwelijks beïnvloedbaar vanuit Gemeente op wijkniveau.
De woningen gelegen aan de Maaspoortweg en Burg. Godschalxstraat voldoen,
door het toegenomen verkeer, al lang niet meer aan de daarvoor geldende
(milieu-) ontwerpcriteria.
Die overlast kan (en moet) daar verminderd worden door:
•
•
•

geluid beperkende maatregelen wegdek
geluid beperkende maatregelen langs weg/straat tracé
het beperken van vele start – stop situaties of fluctuaties in de snelheid van
verkeerstromen.

Het is ons inziens absoluut ongewenst de verkeersintensiteiten nog verder
te laten toenemen.
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C.03. Opnamecapaciteit milieuoverlast vergroten
Inmiddels is uit allerlei onderzoek gebleken dat voor wat betreft het verbeteren van
de luchtkwaliteit (en het verminderen van verkeersgeluid) de aanwezigheid van
groengebieden van groot belang is.
De aanwezigheid van “groen” en met name “bomen”, speelt hierin een zeer
positieve rol.
Die opname capaciteit vergroten ten opzichte van de huidige situatie is van groot
belang maar kan helaas nog maar op een (zeer) beperkt aantal plaatsen.
Met als uitgangspunt dat in de toekomst niets van het huidig aanwezige groen
“verdwijnt” kan dat nog, aanvullend:
a. binnen het knooppunt Empel zelf : het terugplaatsen/opnieuw aanplanten van
bomen welke rigoureus door RWS zijn verwijderd (zie foto’s hoofdstuk B.4.)
b. op de locatie tussen Burg. Godschalxstraat en de Maashoeve
c. op de locatie van het voormalige honkbalterrein aan de Saren
C.03.a Binnen het knooppunt Empel
Binnen de grenzen van het verkeersknooppunt Empel dient dit te geschieden door
RWS.
Verkeerstechnisch is daar geen bezwaar, zo blijkt uit de situatie van het
verkeersknooppunt Empel voordat RWS daar alle bomen liet rooien. Ook op
andere locaties in den lande zijn genoeg voorbeelden van het (intensief) voorzien
van bomen op open terreinen tussen verkeerswegen op knooppunten.
C.03.b Op de locatie tussen Burg. Godschalxstraat en de Maashoeve
Het terrein (met de bestemming “groen”) ligt braak en zou dus eenvoudig intensief
beplant kunnen worden.
C.03.c Op de locatie van het voormalige honkbalterrein aan de Saren
Deze terreinen liggen al vele jaren braak en worden door de Gemeente (ook)
gebruikt als tijdelijk gronddepot.
Dat is, gegeven de situatie, erg jammer. Want op deze locatie is best veel
mogelijk.
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(vervolg mogelijkheden locatie voormalig honkbalterrein aan de Saren)
Intensief beplanten met bomen
In het kader van de in deze nota uiteengezette problematiek, is het ons inziens
wenselijk dit gebied intensief te beplanten met bomen van een soort welke een
goede rol kunnen spelen bij de aanpak van het milieuvraagstuk.
Om de kosten te beperken
kan bij het ontwerp worden
gedacht aan de aanleg
van slechts enkele paden.
Vervolgens zouden de
terreinen toegankelijk
moeten worden gemaakt
voor de bewoners van de
wijk zodat die, naast de
toegenomen overlast, ook
eens een nieuw stukje
natuur terugkrijgen.

Burgerbos in open structuur
In vervolg op het in Rosmalen gestarte initiatief voor een “levensbos”, waar
mensen (georganiseerd) een boom kopen en planten, achten wij de realisatie van
een soortgelijk initiatief gewenst en haalbaar.
Op de locatie van het voormalige honkbalterrein langs de Saren zou een
“’Burgerbos” kunnen worden gecreëerd.
De bedoeling van de Stichting Houd de Saren Groen is een open structuur te
realiseren en het gebied een “parkfunctie” te geven met een duidelijke link naar
betrokkenheid van organisatie en deelnemers.
Het streven is erop gericht de kosten zijn voor de Gemeente zoveel mogelijk te
beperken en het beheer gemeenschappelijk te doen zijn.
Door de betrokkenheid van de burger(s) en de open structuur is er bovendien
minder kans op “problemen” zoals die zich recent op het braakliggende terrein
hebben voorgedaan.
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Sporten in het bos
De huidige bestemming van het terrein aan de Saren is “sport”.

Een forse beplanting met bomen c.q. het creëren van een park is - desgewenst –
aan te vullen/te combineren met een openbare Cooperbaan en (eenvoudige-)
sporttoestellen in het openbaar domein.
Een voorbeeld daarvan is de situatie bij de Vughtse Sportclub Prins Hendrik aan
de Sportlaan.
Een dergelijk park zou echt iets toevoegen aan de wijk Maaspoort, zowel op het
gebied van milieu, sport als sociale cohesie.

Heden niet begonnen, morgen niet voltooid, blijft het altijd “morgen” –
‘t Heden komt er nooit.
J. Ten Kate (1819-1889)
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