
Reconstructie N329

De N329 loopt vanaf de rijkswegen A50/A59 tot 
aan de Maas en vormt een belangrijke verbinding 
in het lokale hoofdwegennet. Het is één van de 
belangrijkste toegangswegen tot de stad. Verder 
is de N329 van groot belang voor de ontsluiting 
van de bedrijventerreinen aan de oost- en west-
zijde van deze weg. Het doel van de reconstructie 
van de N329 is het creëren van een verkeersvei-
lige oplossing voor de huidige en toekomstige 
bereikbaarheidsproblemen op de N329. De 
vormgeving van de weg wordt voorzien van een 
goede doorstroom en een veilige inrichting van 
de weg, waarbij rekening gehouden wordt met 
de verschillende functies van de weg.

de Weg van de Toekomst

De Weg van de Toekomst is een toegevoegde 
ambitie aan de reconstructie van de N329. De 
toegevoegde ambitie houdt in dat innovatie en 
duurzaamheid centraal staan. Waarbij innovatie 
meer is dan alleen een technische verbetering 
en gekoppeld wordt aan duurzaamheid. Waarbij 
ideeën ten uitvoer worden gebracht en ecolo-
gische, economische en sociale belangen bij 
elkaar komen. Voor nu en voor de toekomstige 
generaties. Er komen veel vernieuwende toepas-
singen op het gebied van energie, infrastructuur, 
milieu, kunst en ruimtegebruik. Faunapassages, 
zonnecellen, een brandstofbesparend wegdek 
en gebruik van LED-verlichting zijn hier enkele 
voorbeelden van.
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N329, de Weg van de Toekomst
Inleiding
De ‘Weg van de Toekomst’ is een naam voor een 
project dat onmogelijk werkelijkheid kan worden. 
Is het een weg die bol staat van de technische 
snufjes, waar we onze auto’s nog op moeten 
aanpassen? Is het een weg die bijna onzicht-
baar door het landschap gaat en zichzelf als een 
bloem in de nacht sluit als er geen auto’s op 
rijden? Is het een humane weg die ook gebruikt 
kan worden voor andere doeleinden zoals 
braderieën, wielerronden en andere grootscha-
lige evenementen? Is het een weg zoals je die 
als kind al wenste maar die nooit is gereali-
seerd? Vraag het aan verschillende mensen en 
je krijgt verschillende invullingen van het begrip 
toekomst.

Er zijn in Nederland een aantal mooie wegen. 
De wegen over de Veluwe (A12 en A50) zijn mooi 
maar niet zonder slag of stoot gemaakt. Ze liggen 
er nu mooi bij en laten de automobilist genieten 
van haast on-Nederlandse hoogteverschillen 
en bosschages. Maar vanuit de Veluwe gezien 
blijven het obstakels met slechts enkele groene 
schakels (ecoducten). Elke weg kent een lange 
geschiedenis waarin de maatschappij haast 
sneller lijkt te veranderen dan de wegenbouwers 
en politici kunnen bouwen en regeren. 

Ook de nieuwe invullingen van de A50 en de A59, 
die Oss met Den Bosch en Eindhoven verbinden, 
zijn mooie nieuwe wegen. Daar zijn gloednieuwe 
wegen te bewonderen die het beeld van de weg 
van de toekomst benaderen. Er is veel aandacht 
voor beplanting – zelfs in de middenberm op de 
A59, er is veel eenheid in de vormgeving van de 
geluidschermen en kunstwerken en langs de A50 
krijgt kunst een rol die het in Nederland nog niet 
heeft gekend. Deze twee wegen zijn voorbeelden 
voor de N329. Zij stralen een optimisme uit met 
oog voor detail en omgeving. Toch zal de N329 
nog wat meer kunnen bieden.

De N329 zal al de bijzondere kwaliteiten hebben 
die je van een nieuwe weg mag verwachten. Met 
zorg op het landschap afgestemd, eenheid in 
uitstraling, op souplesse ontworpen kunstwerken 
en een stimulans voor bedrijven om zich te laten 
zien aan de weg. Maar bovenal introduceert deze 
weg twee nieuwe fenomenen: een zelfzuiverende 
omgeving en een weg die ook wat voorstelt als er 
geen auto’s op rijden.

links: vet aangezet, het tracé van de N329 waarover deze ontwerprichtlijn gaat
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Ontwerprichtlijn N329

Leeswijzer

De N329
De provincie Noord-Brabant wil de N329 ten 
zuidoosten van Oss reconstrueren. Het project 
staat bekend als de ‘Weg van de Toekomst’, 
een van de zogenoemde proeftuinen uit het 
bestuurs-akkoord.

De N329 is een van de belangrijkste toegangs-
wegen tot de stad en van groot belang voor de 
ontsluiting van de bedrijventerreinen aan de 
oost- en westzijde van de N329. Daarnaast heeft 
de weg een belangrijke regionale multimodale 
functie als verbinding tussen de haven van Oss 
en het achterland. De prognoses voor de N329 
geven aan dat het verkeer tot 2020 sterk zal 
toenemen, gemiddeld met bijna 50%. 

Doelstelling
Het doel van de reconstructie van de N329 is het 
creëren van een toekomstvaste, verkeersveilige 
oplossing voor de bereikbaarheidsproblemen 
op de N329.  De N329 zal een weg zijn waarin 
duurzame maatregelen worden genomen met 
een hoogwaardige inpassing. 

Definitie Ontwerprichtlijn
In deze ontwerprichtlijn worden de visuele 
essentie van het tracé, de kunstwerken en de 
overige elementen vastgelegd.  Op basis van deze 
documenten wordt de engineering uitgevraagd 
ten behoeve van aanbesteding en realisatie.

Deze ontwerprichtlijn verschaft een referentieka-
der voor zowel de ontwerpende als de toetsende 
en de uitvoerende partijen. De opdrachtgever 
weet hoe de landschappeljke inpassing en de 
kunstwerken eruit gaan zien. De ontwerpende 
en uitvoerende partijen weten wat zij uit moeten 
werken. De toetsende organen weten waaraan zij 
moeten toetsen. 

We beginnen met het totaal overzicht van de 
N329, waarin het gedeelte van de weg staat 
aangegeven waarbinnen deze ontwerprichtlijn 
geldt; dit is het gedeelte tussen Paalgraven en 
het havengebied. Voor de overzichtelijkheid is de 
weg opgedeeld in drie hoofdstukken, namelijk 
het tracé Paalgraven tot en met de Julianasingel, 
het gedeelte vanaf de Julianasingel tot aan het 
spoorviaduct en het laatste stuk van het spoorvi-
aduct tot en met de haven. Aan de hand van deze 
hoofdstukken behandelen we het tracé,        het 
landschap,       de beeldende kunst en        het 
ontwerp van de technische kunstwerken. De 
eerste twee onderwerpen worden op oranje 
bladzijdes weergegeven.

maquette N329

Onderdelen van de N329 
Tot aan de Merwedestraat wordt de N329 
omgebouwd naar een 2x2 baans weg. Onder het 
spoor komt een tunnelbak [4] met vier rijstro-
ken. Een viaduct over het spoor aanleggen ligt, 
vanwege de technische en landschappelijke 
inpassing, niet voor de hand. Opvallend zal ook 
de verbouwing van de kruising Julianasingel/
Hartog Hartogsingel [2] zijn. Die wordt ongelijk-
vloers met op- en afritten. 

Fietsers kunnen na de ombouw gebruik maken 
van fietstunnels op plaatsen waar dat logisch en 
noodzakelijk is om de N329 te kruisen. Gedacht 
wordt aan de Gasstraat Oost [3], de Berghemse-
weg [4] en de Singel 40-45 [5]. Ter compensatie 
van de verbreding van de weg, komen er twee 
faunapassages tussen het knooppunt Paalgraven 
en de Julianasingel. De bestaande fietsbrug [1] 
wordt opgewaardeerd.

ligging van de kunstwerken

[1] Bestaande fietsbrug

[2] Kunstwerk Julianasingel

[3] Kunstwerk fietstunnel Gasstraat Oost
[4] Kunstwerk Spoorviaduct

[6] Kunstwerk fietstunnel Singel
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[5] Kunstwerk fietstunnel Berghemse weg
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De groene middenberm
Een mooie traditie van groene bermen
Oss kent op dit moment een flink aantal prach-
tige wegbermen. Er zijn verschillende soorten 
bomen gebruikt naast struiken en kruidachtige 
vegetatie. De ruime middenbermen geven 
sommige van deze wegen een sterk landschap-
pelijke verankering. Op deze traditie willen 
we voortbouwen in het Osse deel van de weg.
Profieltype B voorziet daarom in een dubbele 
bomenrij in de buitenbocht van de weg (westzij-
de). In de binnenbocht is ruimte voor nog nader 
uit te werken landschappelijke relaties tussen 
o.a. nieuw in te richten bedrijfslocaties en het 
nieuwe stadspark. Hier zijn daarom geen bomen 
getekend, maar wel is voorzien dat alle bestaan-
de bomen en hagen kunnen worden verplant om 
met volwassen plantmateriaal te kunnen werken 
bij toekomstige uitwerkingen.

Verschil met het eerdere landschapsplan
Het landschapsplan van Oranjewoud ( juni 2008) 
gaat net als het voorliggende plan uit van twee 
type wegprofielen. Een zuidelijk type dat duidelijk 
op de droge zandgronden ligt en deels door 
wijdse landschappelijke uitzichten wordt bepaald 
en een noordelijk deel door de bebouwde kom 
van Oss. De overgang wordt gemarkeerd door 
het kunstwerk aan de Julianasingel. Toch zijn er 
grote verschillen tussen beide plannen. Waar 
het landschapsplan uitgaat van een zeer brede, 

verhoogde middenberm (16m) met behoud van 
de bestaande houtwal, gaat dit nieuwe voorstel 
uit van een verlaagde middenberm (9.50m) en 
meer aandacht voor relaties met de zijbermen 
(verhoogd aan westkant, verlaagd aan oostkant). 
De bestaande houtwal zal naar verwachting  
beschadigd raken door de aanleg en daarom is 
het verstandiger de haag in delen te verplan-
ten, zodat hiermee het stuifduinlandschap van 
de Herperduin - landschapsarchitectonisch - 
versterkt kan worden.

Het noordelijk deel kent in het landschapsplan 
een smalle middenberm (5.60m) waarop bomen 
worden gepland, evenals boomaanplant of 
behoud van bomen in de zijbermen. Het nieuwe 
voorstel zet de verlaagde middenberm over het 
gehele tracé van de weg voort, al is het in de 
smalle variant (4.50m). Om een duidelijk verschil 
tussen binnenbocht en buitenbocht te  maken 
wordt aan de buitenbocht (westkant) een nieuwe 
dubbele bomenrij gepland. De bomen die door de 
aanleg van het tracé moeten worden  verwijderd 
zullen worden verplant om de landschappelijke 
relaties tussen bedrijvigheid aan de binnenbocht 
te versterken. Hiervoor is  echter nog een nadere 
studie nodig.

aanvoer knooppunt 
Paalgraven

evt. afvoer (piek)
via drains naar
zijkant van de weg

evt. afvoer (piek)
via drains naar
nieuw aan te leggen
helofyten filter
direct aan oostzijde

afvoer (ter hoogte
viaduct) via drains naar
zijkant van de weg
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Continue lijn door het landschap
De Weg van de Toekomst zal zowel naar buiten 
toe (o.a. opvang van fijnstof door beplanting) als 
naar binnen toe een zuiverende werking kennen. 
Het streven is de vervuiling zo dicht mogelijk bij 
de bron op te vangen en om te zetten in stoffen 
die gemakkelijker kunnen worden afgebroken. De 
oplossing is voor een groot deel gevonden in een 
speciale middenberm ontwerp, dat continu rustig 
oogt maar spectaculaire resultaten kan boeken. 
Deze middenberm, afhankelijk van de context 
wisselend van breedte, bestaat uit bijzondere 
vegetatie, een bedding met mineraalgesteente 
en een ingenieus watersysteem. 

Door de twee weghelften over het hele tracé 
hellend uit te voeren naar de middenberm, 
wordt het water op de wegen afgevoerd naar 
de middenberm. Hier wordt het water zoveel 
mogelijk gereinigd door vegetatieve reiniging. 
Men kan denken aan grassen, kruidachtige 
vegetatie en bodembedekkers. Deze strook moet 
1x per jaar worden onderhouden of kan door 
schapen begraasd worden (het effect op schapen 
moet dan wel onderzocht worden).

Het laatste gedeelte van de reiniging vindt 
plaats door het gebruik van mineraalsoorten, 
bijvoorbeeld olivijn in de watervoerende beek. 
De toegepaste mineraalsoorten zullen geselec-
teerd worden op haar eigenschappen om CO2 te 
binden, om zo de uitstoot van schadelijke uitlaat-
gassen te minimaliseren. Met deze middenberm 
kunnen we de vervuiling van het oppervlaktewa-
ter zoveel mogelijk tegen gaan, en streven naar 
een weg die CO2 neutraal is. 

Het water van de watervoerende beek wordt 
voordat het de tunnels in kan gaan afgevoerd 
naar een aantal ondergrondse bekkens aan de 
zijkanten van de onderdoorgangen. Een beperkt 
aantal sluisjes kan worden gebruikt voor beheer 
van de waterstanden en afvoer in de richting van 
nieuw in te richten helofytenvelden of additio-
nele oppervlakte zuivering. 

kruidachtige mengsels, olivijn en een watervoerende beek continue lijn

5,6 meter
4 ,5 meter
9,5 meter
helofytenfilter

doorsnede door het provinciale gedeelte van de N329

de N329 gezien vanuit het stuifduinbos

verdiepte insnijdingen in het stuifduinbos
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profiel A

heidemengsel A
20% fijn schapegras (Festuca filiformis)
20% brem (Cytisus scoparius)
20% struikhei (Calluna vulgaris )
10% solitaire jeneverbes (Juniperus oxycedrus)
10% zeedennen

middenberm mengsel A
15%  moerasspirea (filipendula ulmaria)
15% kattenstaart (lythrum salicaria)
20% bergvenkel (meum athamanticum)
10% brandkruid (phlomis tub. ‘amazone’)
10% vingergras (panicum virgatum)
10% prachtriet (miscanthus sinensis)
10% sporobolus heterolepis 
10% vedergras (stipa turestanica)

middenberm mengsel A
15%  moerasspirea (filipendula ulmaria)
15% kattenstaart (lythrum salicaria)
20% bergvenkel (meum athamanticum)
10% brandkruid (phlomis tub. ‘amazone’)
10% vingergras (panicum virgatum)
10% prachtriet (miscanthus sinensis)
10% sporobolus heterolepis 
10% vedergras (stipa turestanica)

profiel B

kruidachtig mengsel A
gangbaar kruidrijk gras mengsel

laanbeplanting
80% Amerikaanse Eik (quercus rubra)
20% Honingboom (sophora Japinica)
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afvoer tunnelbak 2

afvoer tunnelbak 1

afvoer helofytenfilter

overstort

inlaat water Paalgraven

de watervoerende beek en haar aftakkingen
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de Osse Alpen

Thuiskomen in Oss

Bestaande fietsbrug

Benzinestation van de toekomst

Tracé Paalgraven tot aan Julianasingel
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Tracé 

‘Thuiskomen in Oss’
Om verschillende redenen (zie ons voorstel ‘de 
Osse Alpen’ ) wordt vanuit de landschapsarchitec-
tuur voorgesteld om het terrein langs de N329 
aan te passen. Door herkenbare elementen in 
het landschap langs de N329 te plaatsen, maak 

je het thuiskomen in Oss voelbaar. Er zou bij het 
gedeelte Paalgraven hiervoor een kunstopdracht 
uitgeschreven kunnen worden voor object(en) in 
het heidelandschap. 

‘De Osse Alpen’
Het stuifduinlandschap van de Herperduin is ter 
plaatse van de N329 nauwelijks herkenbaar. Toch 
heeft de hoge ligging en de grondslag nog steeds 
haar natuurlijke potentie niet verloren. Er kan een 
betekenisvol gebied worden ontwikkeld waarbij 
een dankbaar toekomstbeeld kan worden gerea-
liseerd. Daar is veel lef, veel grondverzet en veel 
innovatieve biotoopontwikkeling voor nodig. 

Het beëindigen van bos op de weg
Voor grotere zoogdieren is het beter om het 
einde van het stuifduinbos geleidelijk af te 
bouwen in plaats van met een scherpe snede 
in de bosrand. Zo kunnen de dieren zich beter 
oriënteren en zich bezinnen op een doorgang 
tussen leefgebieden en foerageergebieden. De 
ecologische hoofdstructuur voor grote zoogdie-
ren is ontworpen op een aansluiting naar het 
zuiden (Maashorst) via een nieuw aan te leggen 
ecoduct langs de A59. Een geleidelijke overgang 
kan worden bereikt door het aanbrengen van 
zoomvegetatie in vier verschillende vegetatie-
vormen. Ook het creëren van meer (rand)lengte 
in de overgang tussen bos en open land zorgt 

voor meer biodiversiteit en biotopen. Dit kan 
prima samengaan met verdiepte insneden in het 
bos die vanaf de weg goed te zien zijn en op die 
manier een groter ruimtelijk beeld opleveren

Transferium
De plaatsing van een transferium zou logischer-
wijs dichtbij knooppunt Paalgraven moeten 
worden gezocht. Het opnemen van een bijzon-
dere architectuur van dit complex en sterke 
verknoping met het nieuw uit te breiden terrein 
van de ‘Osse Alpen’ (stuifduin biotoop), genieten 
de voorkeur. Het transferium kan net als een 
toekomstig pompstation een parel aan de weg 
worden.

Ter hoogte van de motorcross en kartbaan begin-
nen we met de reconstructie van de N329. Hier 
komt de kartbaan en de nieuwe weg dichter bij 
elkaar te liggen. Eventueel kunnen er aanvullende 
maatregelen in de toekomst getroffen worden 
tegen geluidsoverlast. Aan de westzijde van de 
N329, bij het nieuwe bedrijventerrein Vorsten-
grafdonk, kan een nieuw transferium komen. Iets 
ten noorden van dit terrein passeren we vervol-
gens het stuifduinlandschap van het Herperduin, 
en gaan we onder het bestaande fietsviaduct 
door. 

Tussen deze fraaie fietsbrug en de nieuwe 
kruising met de Julianasingel is een bunde-
ling van recreatieve voorzieningen aanwezig; 
daarnaast het te vernieuwen tankstation, een 
aantal informatiepunten en de voormalige 
vuilverwerking. We eindigen dit hoofdstuk vlak 
voordat we de onderdoorgang inrijden bij de 
Julianasingel.

collage thuiskomen in Oss  maquette de Osse Alpen



Benzinestation van de toekomst
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De recreatieve knoop
Tussen de fraaie fietsbrug en de nieuwe kruising 
met de Julianasingel zie je een bundeling van 
recreatieve voorzieningen. Alle vormgeving direct 
aan de weg zal een sterke toegevoegde waarde 
moeten bezitten om in lijn met deze attractiviteit 
mee te kunnen gaan. De huidige thema’s in dit 
gebied zijn heel boeiend: voormalige vuilverwer-
king, bijzondere recreatieve functies, de eeuwen-
oude droge zandgronden van de Herperduin, te 
vernieuwen tankstation en enkele informatie-
punten. 

De huidige beplanting voldoet op dit moment 
niet aan deze attractiviteit en vanaf de weg is ook 
niet duidelijk dat dit gebied bruist. Het heeft op 
dit moment eerder meer weg van een overhoek 
in de planvorming van Oss.

Kunstwerk Bestaande fietsbrug
De bestaande fietsbrug zal ook na de recon-
structie het hele wegtracé blijven overspannen. 
Dat maakt deze fietsbrug luchtig en fraai. Door 
de fietsbrug opnieuw te schilderen, daar op te 

knappen waar nodig is, en te voorzien van een 
nieuwe leuning behoudt deze brug ook zijn 
kwaliteit voor de komende jaren. 

bestaande fietsbrug het nieuwe bezinestation van Oss

Het benzinestation aan de N329 zal met recht 
aan de toekomst mee kunnen doen door te 
anticiperen op door waterstof en/of op elektrici-
teit gebaseerde automodellen, die vooral vanaf 
2010 op de weg komen. Hierbij wordt deze 
nieuwe toekomst voor de auto aangegrepen 
voor een wervende verschijningsvorm voor het 
tankstation/oplaadstation. Voor vrachtwagens 
bestaat er al de mogelijkheid om benzine/diesel 
om te bouwen naar een elektrische krachtbron.

In een ontwerpprijsvraag kunnen vormgevers 
hiervoor een nieuwe beeldtaal ontwikkelen. 
Het winnende ontwerp zou gelijktijdig met de 
opening van de vernieuwde N329 open moeten 
gaan en hiermee kan het een nieuwe tijd inlui-
den. 
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Tracé Julianasingel tot aan Spoorviaduct

Bedrijvigheid

Kunstwerk Julianasingel

Ontwerpprijsvraag informatiepunten

Kunstwerk Fietstunnel Gasstraat Oost
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Concept kunstwerken

Voor de lichte en organische uitstraling zijn we 
op zoek gegaan naar een duurzaam materiaal. 
Onze keuze is daarbij gevallen op het gebruik 
van hoogwaardige composiete materialen. De 
vrije vormgeving,  de esthetische kwaliteit van 
het materiaal en de voordelen ten opzichte van 
meer conventionele materialen zijn belangrijke 
kenmerken in deze keuze geweest. Het toepas-
sen hiervan is in de wereld van het industriële 
design al lang geen noviteit meer. Vooral wanneer 
ontwerpen zich lenen voor seriematige productie 
zijn de voordelen van composiet ten opzichte 
van de meer traditionele materialen als staal, 
aluminium en hout groot.  Door veel repetitie in 
de onderdoorgangen en tunnels in te bouwen, 
maken we het gebruik van composiet haalbaar.

Voordelen van composiete materialen:
- licht in gewicht en daardoor zijn transport en  
 installatiekosten laag, het materiaal kan in een  
 later stadium eenvoudig vervangen/verplaatst  
 worden;

- milieuvriendelijk , beoordeeld op energiebeslag,  
 CO2 uitstoot en belasting op het milieu, vrijwel  
 de totale energie inhoud kan herwonnen   
 worden;
- onderhoudsarm (geen oppervlaktebehandeling  
 nodig) met een minimale geschatte levensduur  
 van 50 jaar;
- wordt graffitiwerend uitgevoerd;
- vermoeiingsresistent, trillingen worden snel  
 gedempt;
- brandresistent en kan onbrandbaar gemaakt  
 worden 
- een vrij duur materiaal, maar kan door slimme  
 detaillering, en serieproductie concurreren met  
 conventionele materialen.

Materialisatie

Als je op de Nederlandse wegen bent en je rijdt 
een tunnel of onderdoorgang in, dan ontbreekt 
voor het overgrote deel van de kunstwerken het 
‘wauw’ gevoel. De vormgeving van die kunst-
werken zijn saai en monotoon, maar gelukkig 
wordt er steeds vaker aan infrastructuur vormge-
geven. Zo is de voetgangerstunnel onder de 
Wilhelminapier in Rotterdam daar een prachtig 
voorbeeld van. Niet een recht toe, recht aan 
voetgangerstunnel, integendeel, gekromde en 
gekleurde vormen, en integratie van verlichting 
in de vormgeving maken deze voetgangerstunnel 
aangenaam om door heen te bewegen. Zo gaan 
ook de kunstwerken in de N329 beleefd worden. 

Uitwerking
We hebben de verschillende insneden in het 
landschap (onderdoorgangen en fietstunnels) 
sterk beeldend vormgegeven. Alle kunstwerken 
vormen een sterke eenheid, waarin vorm (vloei-
end en continu), techniek en ecologie geinte-
greerd zijn ontworpen.

Aan de middenberm hebben we veel aandacht 
besteed, omdat deze over het hele tracé 
doorloopt. Het is de rode lijn in ons verhaal.
 
Een vernieuwende, verassende en interessante 
materialisatie maakt deze kunstwerken een 
welkome aanvulling op de huidige infrastructuur. 

Tracé 
Het traject tussen de Julianalaan en de Spoor-
viaduct wordt in de toekomst vanuit de auto 
beleefd van viaduct tot viaduct met daartussen 
aan weerszijden bedrijven. Deze viaducten of 
kunstwerken zijn zo sterk vormgegeven in een 
soepele golvende vlakvoering, dat men romig 
het maaiveld verlaat om met een gerust hart en 
een ruime blik moeiteloos 4,5 meter en bij het 
spoor zelfs 6 meter diep af te dalen. Vervolgens 
stijgt men volkomen vanzelfsprekend terug naar 
datzelfde maaiveld. Eenmaal weer bovengronds 
wordt de relatie met de omgeving hersteld. Hier 
maakt de weg een lichte bocht en daardoor is 
met name het bedrijventerrein Landweer aan de 
Osse zijde goed zichtbaar. 

Zowel deze kant van de weg als de oostzijde 
van de weg met de naam Danenhoef kan aan 
kwaliteit in de toekomst winnen. Nu overheerst 
vanzelfsprekend het defensieve karakter van de 
gevels. Het spreekt voor zich dat hier de ‘Weg 
van de Toekomst’ een enorme impuls kan geven 
aan een stevige upgrade van het geheel. Als de 
weg uitnodigt om meer gezicht te geven zullen 
de innovatieve krachten los komen. In plaats van 
regulering vertrouwen wij op het eigen vermo-
gen van de ondernemingen. Voorbeeldprojecten 
en het ondersteunen van het zoeken naar het 
optimale doen wonderen. Het kan gaan om meer 
gezicht te geven aan de wegzijde, om een meer 
duurzame materiaalkeuze van de gevels, om 
meer energieneutrale oplossingen enz.

kunststof productenreferentiebeeld voetgangerstunnel, rotterdam
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Speciale aanplant van bomen en struiken
Uit onderzoek is gebleken dat gespreide aanwe-
zigheid van bomen met relatief harig blad veel 
kan betekenen in het opvangen van fijnstof. De 
precieze plantafstand en de verhouding met een 
speciale ondergroei wordt nog onderzocht en 
zal naar verwachting medio 2010 meer gemeen-
goed zijn geworden. Voor de huidige aanplant 
langs de N329 zou dit betekenen dat er op veel 
plaatsen moet worden gedund in het bomen-
bestand. De plantafstand moet zodanig zijn dat 
de wind het stof door verscheidene boomrijen 
heen kan transporteren. Te verwachten is dat 
de huidige bosschages aan de zuidkant van het 
tracé geschikt gemaakt kunnen worden, en de 
restruimte in het noordelijk tracé niet toereikend 
is voor fijnstof afvang op deze wijze.

Alle bomen en hagen die op dit moment voor 
de aanleg van het tracé in de weg staan, kunnen 
worden verplant naar een nader aan te wijzen 
tijdelijke plantage. Daarna kunnen ze worden 
herplant voor de verschillende landschappelijke 
zones in het plangebied.

Warmtebron
Ook al rijden er geen auto’s op de weg, dan is het 
zwarte asfalt nog steeds een snelopwarmende 
strook dichtbij potentiële afnemers van zonne-
warmte. Enkele proefstroken zouden moeten 
worden aangelegd om proeven te doen met 
afname. Omgekeerd kan het afkoelen van het 
wegdek – zeker bij zware belasting door vracht-
verkeer – zorgen voor een langere levensduur.

Energieopwekking
Het opwekken van energie in de vorm van zonne-
cellen en windturbines is in verstedelijkt gebied 
– volgens onderzoek - nog niet rendabel genoeg. 
Wij stellen daarom voor te kiezen voor bundeling 
van zonnepanelen op de meest gunstige locaties. 
Ook het bundelen van windturbines op uitgele-
zen plaatsen in de omgeving van de weg heeft 
de voorkeur. Naar verwachting bevinden zich alle 
gunstige plekken buiten het directe tracé van de 
weg. 

Parkway van de 21e eeuw
Daar waar de weg langs de woonwijk is gelegen 
is eveneens een plek waar een weg meer is 
dan een strook voor auto’s. De weg is daar een 
noodzakelijk kwaad dat vooral lawaai, fijnstof 
en visuele vervuiling met zich meebrengt. Hier 
kan echter het samengaan van park en weg 
een ‘parkway’ van de 21e-eeuws opleveren 
mits energieopwekking, geluidsafscherming 
en visuele esthetiek in eenheid zijn ontwor-
pen. Nadere studie hiernaar wordt dringend       
geadviseerd, zeker als dit in samenhang met de 
provincie en marktpartijen gebeurt.

Markeringen van het tracé
Het begin en eind van deze weg van de toekomst 
heeft nog wat aandacht nodig. Het landschap 
van stuifduinen met veel historische vondsten 
mag nog sterker worden geaccentueerd en de 
open komgronden met de lange uitzichten op 
de binnenhaven kan ook een expressief gebaar 
gebruiken.

Verlichting
Donkerte is belangrijk voor de beleving van het 
landschap. Het behoort tot de kernkwaliteiten 
van landschappen. Ook voor fauna is dit aspect 
van belang, omdat het kunstlicht het dag- en 
nachtritme van de dieren verstoort. Donkerte 
vormt evenals stilte een serieus criterium bij het 
ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud 
van de N329. Op plaatsen waar we niet gebruik 
hoeven te maken van kunstlicht, doen wij dit niet. 
Alleen ter plaatse van de onderdoorgangen en 
tunnels, waar verlichting een vereiste is, houden 
we ons aan de voorgeschreven regels. Hier gaan 
we dan ook lichtbronnen en armaturen toepas-
sen die zo min mogelijk hinder veroorzaken. Door 
de plaatsing en afstelling van de lichtinstallaties 
en door een goede landschappelijke inpassing, 

kan de mate van verstrooiing van licht en de 
uitstraling worden verminderd.

We maken gebruik van duurzame LED verlichting 
in de onderdoorgangen, tunnels en in de straat-
verlichting. Deze verlichting is onderhoudsarm en 
verbruikt  minder energie dan de conventionele 
verlichtingsarmaturen. Ook in de weg, over het 
hele tracé, maken we gebruik van zogenaamde 
solar powered LED’s. Deze LED’s in de weg slaan 
overdag energie op via zonnecellen, en geven ’s 
avonds en ’s nachts licht als licht reflectors. Door 
deze nieuwe vorm van verlichting worden de 
wegen veel helderder en over grotere afstanden 
verlicht. Deze LED’s passen we vooral op delen 
van de weg toe die niet verlicht zijn. 

Kansen voor het tracé

verschillende LED toepassingen
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Kunstwerk Julianasingel
Het kunstwerk ter hoogte van de Julianasingel is 
sterk beeldend vormgegeven in het landschap. 
De wanden zijn achterover geheld en voorzien 
van licht kleurige materialen, waardoor we een 
aangename doorgang hebben gemaakt. De 
onderdoorgang is zeer overzichtelijk, doordat de 
weg in één keer overspannen wordt.

Vanaf de insnede is de zijwand, opgedeeld in 
vier horizontale banen. De onderste baan is 
een stepbarrier met daarboven drie horizontale 
banen bekleed met een lichtkleurig composiet 
materiaal. De bovenste baan loopt door in de 
brugrand, de middelste baan loopt tegen het 
beton aan in de onderdoorgang, en de onder-

ste baan loopt door naar de andere zijde van 
het kunstwerk. Door de slimme detaillering in 
de afmeting van de panelen, kunnen we een 
bepaalde herhaling inbouwen waardoor we 
ook in het spoorviaduct gebruik kunnen maken 
van dezelfde panelen.  De ivoorkleurige panelen 
hebben een rechthoekig formaat in de lengte-
richting van de weg, waardoor we de dynamiek 
van het verkeer benadrukken. Het composiete 
materiaal wordt vastgezet op een achtercon-
structie, die vervolgens weer ingeklemd wordt in 
de tunnelbak.  
 
In de onderdoorgang wordt het beton van het 
composiete materiaal gescheiden door een 

verlichtingslijn. Deze verlichtingslijn, bestaande 
uit LED’s, kunnen ’s avonds een extra dimensie 
aan de onderdoorgang geven door het gebruik 
van verschillende kleuren. Het plafond in de 
onderdoorgang is aan de zijkanten licht gebogen.

Boven op het kunstwerk maken we glazen 
balustrades, zodat er zo min mogelijk verstoring 
is op de horizon. Aangezien aan de bovenzijde 
het fietspad en de weg gescheiden zijn van 
elkaar, ontstaat er een gat. Om te voorkomen dat 
mensen voorwerpen in dit gat gooien, scher-
men we het af met een metershoog scherm van 
strekmetaal om veiligheid en transparantie te 
waarborgen.

lengtedoorsnede 

plattegrond 

Kunstwerk Julianasingel

ruimte reservering voor afscherming opening 

met net wat in de hoogte is opgetrokken



doorsnede A

doorsnede B boogstralen en helling 
van de wand

verschillende boogstralen 

lengtedoorsnede
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doorsnede D

doorsnede C

ruimte reservering voor afscherming opening 

met net wat in de hoogte is opgetrokken

helling van de brugrand en de LED lijn 

doorsnede D doorsnede A doorsnede B doorsnede C
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Kunstwerk Julianasingel - vlak voor de onderdoorgang
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Kunstwerk Julianasingel - toerit
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Kunstwerk Julianasingel - avondbeeld



Bedrijvigheid aan de weg
De huidige bedrijven aan de N329 
lijken haar rug naar de weg te hebben 
gekeerd. Dit is niet terecht want de 
weg voorziet in alle gemakken voor 
deze bedrijven. De opgave is hier te 
zoeken en te vinden wat zowel een 
eenheid in het stedenbouwkundige 
beeld van nieuw ingerichte voorkan-
ten kan vormen en hoe toonaan-
gevend individuele uitspattingen 
kunnen zijn. Bedrijvigheid past Oss, 
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De huidige bedrijven aan de N329 lijken haar 
rug naar de weg te hebben gekeerd. Dit is niet 
terecht want de weg voorziet in alle gemakken 
voor deze bedrijven. De opgave is hier te zoeken 
en te vinden wat zowel een eenheid in het 
stedenbouwkundig beeld van nieuw ingerichte 
voorkanten kan vormen en hoe toonaangevend 
individuele uitspattingen kunnen zijn. Dus geen 
loze groene wanden en parkeerterreinen maar 
een integratie van gebouw, openbare ruimte 
en parkachtige omgevingen. Bedrijven zouden 
daarbij kunnen bijdragen aan projecten waarbij 
duurzame energie (o.a. windenergie, afname van 
warmte uit wegdek wordt gewonnen). Hierbij 
kunnen er op termijn wederzijds voordelen 
gehaald worden voor weg en industrie.

Bedrijventerrein Informatiepunten van de toekomst
Er zijn twee informatiepunten langs de N329. In 
de toekomst zullen nieuwe navigatiesystemen 
deze punten vrijwel overbodig maken. Met een 
bescheiden ontwerpprijsvraag kan gevraagd 
worden om deze punten nieuwe vorm te geven 
en mogelijk aan te vullen met een functie die het 
letterlijk betreden van de ‘Weg van de Toekomst’ 
inhoud geeft. Hieronder een collage van referen-
tiebeelden.
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Stadspark

Kunstwerk Spoorviaduct

Kunstwerk Fietstunnel Berghemseweg

Kunstwerk Fietstunnel Singel

‘de Nieuwe Haven’

Tracé Spoorviaduct tot en met havengebied



lengtedoorsnede

plattegrond
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Tracé
 De weg ten noorden van het spoorviaduct heet 
nu nog Megensebaan. Aan de westzijde ligt een 
langwerpig parkje dat de woonbuurt met straat-
namen van vogels, enigszins afschermt van de 
N329. Parallel aan de weg ligt hier bovendien het 
afbuigende goederenspoorlijntje naar het Osse 
havengebied. Aan de Berghemse kant van de weg 
ligt volledig ingesloten tussen de bedrijventer-
reinen Danenhoef en De Geer Zuid een agrarisch 
terrein doorsneden door de Osseweg en gelar-
deerd met het sportterrein De Koppelsteeg. 
Dit terrein wordt nu als buffer gezien tussen 
het dorp Berghem en de stad Oss. Hier lonken 
of dreigen (afhankelijk van persoonlijk inzicht) 
mogelijke nieuwe bestemmingen.

Ten noorden van de afslag Singel 1940-1945 blijft 
langs de westzijde van de weg de goederen-
spoorlijn doorlopen. Daarachter ontrolt zich het 
bedrijventerrein Elzenburg.

Het eerste en oudste deel is wat gecamoufleerd 
door een hiervoor liggende dunne groenstrook 
met bomen. Daarna volgt een veel grootschalige 
reeks van dichte bedrijfshallen. Redelijk anoniem 
van gedaante en met een terughoudend kleurpa-
let. Dit geldt voor beide zijden van de weg.

De oostelijke kant draagt de naam De Geer. Hoe 
noordelijk, hoe meer open kavels. Hier zijn de 
bedrijfsterreinen nog niet uitontwikkeld. Vandaar 
de kansen bij de ‘Nieuwe Haven’.

Kunstwerk Spoorviaduct
Het kunstwerk ter hoogte van het spoor is qua 
vormgeving, materiaal- en kleurgebruik gelijk 
aan het kunstwerk Julianasingel. Beide volgen 
ze duidelijk eenzelfde vormentaal. Door een 
maximaal toegestane hoogte van het construc-
tieve vloerpakket, zijn er in de middenberm 
eenvoudige cilindrische kolommen geplaatst. 

Aan de zuidzijde van het viaduct reserveren we 
ruimte voor een toekomstige dwarsverbinding 
voor fietsers. Deze verbinding zal los staan van de 
vormgeving van het kunstwerk Spoorviaduct. 

Kunstwerk Spoorviaduct 



doorsnede A

doorsnede B

doorsnede C

lengtedoorsnede
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helling van de brugrand  en LED lijn

boogstralen en helling 
van de wand

boogstralen

doorsnede A doorsnede Bdoorsnede C
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Kunstwerk Spoorviaduct - toerit
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Kunstwerk Spoorviaduct - vlak voor de onderdoorgang
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Stadspark ‘de Oss’
Aan de Berghemse kant van de N329 ten noorden 
van de spoorlijn ligt nu een terrein met een 
agrarische bestemming, ongeveer 800 meter, 
tot aan de Spaanderstraat. Dit terrein zal in de 
toekomst mogelijk veranderen van bestemming. 
Om de mogelijkheden af te tasten is dit terrein 
interessant. Voorgesteld wordt om in overleg 
met de belanghebbenden hier te komen tot een 
proef met de verwachtingen naar de toekomst. 
Functies als landbouw, recreatie, landschap, 
natuur, wonen en bedrijvigheid moeten in onder-
linge samenhang worden behandeld, en daar 
waar dat wenselijk is moeten ontwikkelingsmo-
gelijkheden worden aangeboden.

Hier ziet het ontwerpteam een uitdaging die in 
Nederland nog nauwelijks is onderzocht. Het 
samengaan van park en weg kan een ‘parkway’ 
van de 21e-eeuws opleveren waarin allerhande 
innovatieve zaken van de weg zelf en zijn 
omgeving kunnen plaatsvinden. Alleen een volle-
dige symbiose tussen wonen, werken en leven 
met de weg zal een lonkend eindbeeld kunnen 
opteren. Een script voor het op gang brengen van 
dit proces zal pas vruchtbaar zijn als alle actoren 
die hierbij belang hebben zijn gekend. Dit loopt 
echter ver op de ontwikkelingen vooruit. Tot 
die tijd kan deze eenheid worden onderzocht 
door de weg eens in de zoveel tijd (gedeeltelijk) 
af te sluiten voor auto’s om de voordelen van 
zes kilometer asfalt te onderzoeken. Tijdens die 
afsluiting kunnen bijvoorbeeld allerlei tijdelijke 
interventies door lokale en nationale (kunst) 
bemoeienissen geprogrammeerd worden.

Bij de fietstunnel, dat  onderdeel uit maakt van 
het Plan Fietsroute Oost-West, in het verlengde 
van Singel 1940-45 is het voorstelbaar om aan 
de Berghemse zijde iets extra’s te maken. Een 
bouwsel dat qua vormgeving en materiaal geheel 
in stijl is met de fietstunnel kan de beeldende 
identiteit versterken. Een functionele invulling 
met een zeker toezicht op de hellingbaan en 
onderdoorgang kan de sociale veiligheid verho-
gen. Omdat hier aangrenzend een ingesloten 
hoek ontstaat met de Spaanderstraat kan dit 
terrein er aan gekoppeld worden. Ideeën hierom-
trent kunnen in elk stadium worden aangewend 
mits hiervoor een duidelijk voorwaardenpakket 
bestaat.

Als voorbeelden zijn in deze collage het project ‘Paraside Paradise’ bij Leidsche Rijn en het project ‘De 
Parallelle Wereld’ van het kunstenaarscollectief GANG bij Duiven langs de A12.
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Kunstwerk fietstunnels
De rechte fietstunnels zijn het kleinere broertje 
van de onderdoorgangen, en vertonen dus ook 
eenzelfde vormentaal in vormgeving, verlich-
tingsplan en kleurstelling. Het profiel van de 
tunnels zijn identiek, naast het tweebaans 
fietspad is er een smalle strook voor voetgangers 
in het profiel meegenomen. Door de wijkende 
wanden met de gebogen plafonds, de breedte en 
extra hoogte en de doorzichten, zijn de tunnels 
aangenaam om door heen te fietsen en te 
lopen. Extra daglicht in de tunnels kan verkregen 
worden door het plaatsen van zogenaamde solar-
tubes. De fietstunnels in de N329 zijn door deze 
ontwerpuitgangspunten dan ook sociaal veilig. Kunstwerken fietstunnels

Plattegrond

Langsdoorsnede



doorsnede A

doorsnede B

doorsnede C

helling wand en boogstralen boogstralen

helling brugrand en LED lijn

lengtedoorsnede doorsnede A doorsnede Bdoorsnede C
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Kunstwerk Fietstunnels
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Kunstwerk Fietstunnels - toerit
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Kunstwerk Fietstunnels
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de ‘Nieuwe Haven’
Het noordelijke deel van de ‘Weg van de 
Toekomst’ eindigt (cq. begint) bij de afslag 
Nieuwe Waterweg. Hier ligt de haven, na 
Moerdijk is dit qua volume de grootste binnen-
haven van Brabant, tegen de N329 aan. De open 
komgronden en de haven ademen dezelfde sfeer 
uit. Weidse uitzichten, naar de laagvlakte van 
het stroomgebied van de Maas, en doorzichten 
in de lengte van de haven moeten hier leidend 

gemeente Oss behoort ligt een pontveer. Aan de 
overzijde vervolgd de N329 zijn parkoers langs 
Appeltern op richting Druten. De N329 eindigt en 
sluit aan op de toekomstige verlengde N322 die 
oost-west door het Land van Maas en Waal loopt. 
De echte doorzetter kan noordelijk doorrijden 
tot de steenfabrieken in de Drutensche Waarden 
aan de oever van de Waal. Uitzicht op de dorpen 
IJzendoorn en Ochten aan de overzijde zijn het 
visuele einde van de rit.

De taal van zeecontainers, railverbindingen en 
indrukwekkende repetities van vervoersmiddelen, 
hijskranen en geproduceerde goederen hebben 
van menig haven een spectaculair decor weten te 
maken. Dat kan ook hier lukken. Met een duidelijk 
gezicht naar de weg.

Ook al eindigt hier de “Weg van de Toekomst”, 
de N329 loopt noordelijk door tot aan de Maas. 
Hier bij het kunstenaarsdorp Megen dat tot de 

zijn. Een geschikte en goed bereikbare locatie 
voor een bijzondere uitgaansgelegenheid, een 
ambiance van formaat,  aan de kop van de haven, 
zou de bedrijvigheid van Oss een ander gezicht 
en waarde kunnen geven. Voorgesteld wordt om 
te beginnen met een provisorisch progressief 
beeldbepalende ontmoetingsplek. Een startende 
creatieve ondernemer met kunstenaarsgenen 
weet met zo’n plek wel raad.
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de Wielerronde van Oss
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Ontwerprichtlijn N329, de Weg van de Toekomst

Opdrachtgever Gemeente Oss en  Ad de Hoon, Patrick Megens, Addo van Doornen, 
Provincie Noord-Brabant   Wilbert de Hoog, Jim Dudar, Linda de Klein-Bevers

Royal Haskoning Architecten  Richard van den Brule, Joris Smits, Michael Rijk, 
      Merijn Poolman,  Shu-Yan Tang, Jurgen Boonstra, 
      Wilma Krist, Kees van IJselmuiden
 
Adviseur Landschap   Paul Roncken - Volle Hoop Reiziger
Adviseur Beeldende Kunst   Wim Korvinus, adviseur van Brabants Kenniscentrum  
      voor Kunst en Cultuur (BKKC)

Visualisaties    Zwartlicht

Bronvermeldingen
1 Parkway, John Robinson (Highways and our environment) 1971
10 plantenfoto’s Henk Gerritsen (Buiten is het groen) 2008
16 Schilderij ‘Jagerhutte’, Hjalmar Riemersma 2006
16 Kunstwerk ‘Een nieuw huis voor Helene’, Oscar Lourens
19 Beeld Millenium Park, Anish Kapoor
19 Elektrisch aangedreven auto, Mindset
22 Voetgangerstunnel, Zwarts en Jansma Architecten
60 Kunstwerk scheepscontainer, Luc Deleu

Colofon



Ontwerprichtlijn N329, de Weg van de Toekomst

Een cd-rom met bijlagen is op te vragen bij
Royal Haskonng Architecten, telefoon (020) 569 77 00

Bijlage


